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Onderwerp Advies paraplubestemmingsplan Terrassen Smallingerland  

 
 
 
Geacht college,  
 

Op 12 november 2015 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op 
de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerp paraplubestemmingsplan "Terrassen 
Smallingerland" toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. 
Het bestemmingsplan voorziet in het legaal ruimtelijk gebruik van de openbare ruimte als terras door 
een aantal horecabedrijven. Dit was nog niet ruimtelijk toegestaan in de bestaande 
bestemmingsplannen. Het gaat hierbij om reeds bestaande horecabedrijven en terrassen. 
 
Externe veiligheid 
Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te 
plaatsen in het kader van externe veiligheid. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten, zoals bedoeld 
in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes 
(Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plan van invloed zijn.  
 
Repressief advies 
Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod 
die van belang zijn voor de basisbrandweerzorg. Hierbij valt te denken aan onder meer 
bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden. Aangezien de ontwikkeling 
geen nadelige gevolgen heeft op de basisbrandweerzorg, ziet Brandweer Fryslân af van de 
mogelijkheid tot het geven van een repressief advies. Hierbij gaat Brandweer Fryslân ervan uit dat bij 
de opstelling van de terrassen (schermen) in de openbare ruimte voldoende ruimte wordt vrijgelaten 
voor de doorgang voor hulpdiensten. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met S. 
Veerbeek van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 8912. 
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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 
 




