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Onderwerp voorontwerp bestemmingsplan Vrijburgh (overleg ex artikel 3.1.1. Bro)  

 
 
 

Geacht college,  
 

Op 1 juli 2015 heeft u aan ons ter advisering het voorontwerpbestemmingsplan Vrijburgh te Drachten 
toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.  
Het bestemmingsplan is een conserverend plan. Het bestaande bestemmingsplan wordt 
geactualiseerd, zodat het o.a. aansluit bij de geldende wet- en regelgeving. 
 
Brandweer Fryslân heeft in januari 2015 al geadviseerd in het kader van dit bestemmingsplan. Het 
advies van januari is verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan. Het voorliggende advies 
kan worden gezien als aanvullend advies. 
 
In het plangebied loopt een hogedruk gasleiding. Hiervoor is een dubbelbestemming opgenomen om 
de leiding te beschermen. Deze gaat in het plangebied voor een grootgedeelte door de bestemming 
“Groen”. In een gedeelte van het plangebied gaat de leiding over de bestemming “Wonen” (zie 
onderstaande afbeelding). Brandweer Fryslân kan niet beoordelen of de grond waar de leiding ligt 
ook gaat behoren bij de woningen op deze percelen. Indien het openbaar gebied blijft, is dit 
aanvullende advies niet van toepassing. 
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Het bouwvlak van de woningen ligt buiten de dubbelbestemming van de hogedruk gasleiding. Wij 
vragen ons echter af of de leiding op deze manier voldoende beschermd is in het kader van 
vergunningsvrij bouwen. 
 
Advies 
In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:  
� Indien mogelijk de bestemming van het afgebeelde gebied aan te passen of anders te borgen 

dat er niet vergunningsvrij bouwwerken gerealiseerd kunnen worden. Dit advies is niet van 
toepassing indien de gronden niet bij de woningen (gaan) behoren. 

 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met S. 
Veerbeek van Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 8912.  
 
Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze 
informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak.  
 
Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag. 
 
Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân, 
voor deze 
 
 
 
ing. G.C. Kuntz 
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân 
 
 


