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Advies Externe Vei l igheid BP De Wieken, Deelplan weg langs het vl iegveld

Geachte mevrouw De Vries,

Hierbi j  deel ik u mede dat ik geen aanvul lende vei l igheidsmaatregelen adviseer ten
aanzien van de verantwoording van het groepsrisico. Ik baseer deze keuze op het door u
aangeleverde advies externe vei l igheid van de heer Zwiers en de circulaire
risiconormeri ng transport gevaarl ijke stofFen (vanaf hier ci rculai re).

De circulaire geeft aan dat het groepsrisico verantwoord moet worden als deze toeneemt,
of als de or iènterende waarde wordt overschreden. In het geval van di t  bestemmingsplan
is het zeer onwaarschi jnl i jk dat er sprake is van één van beide geval len. De heer Zwiers
geeft  aan dat het zeer onwaarschi jnl i jk is dat de nieuwe weg een groter groepsris ico heeft
dan de oude si tuat ie.  Daarnaast zal  de or iénterende waarde hoogst waarschi jnl i jk niet
worden overschreden. Ik kan mij  v inden in zi jn voorspel l ing.

In de nieuwe situatie zíjn reeds enkele maatregelen getroffen die de kans op en het effect
van een incident verkleinen. Het verplaatsen van de weg zorgt ervoor dat er aan één zi jde
van de weg geen bebouwing is.  Hierdoor zal  zeer waarschi jnl i jk het groepsris ico
verminderen. De weg wordt verdiept aangelegd, hierdoor verkleinen de effecten van een
plasbrand (omdat de omvang wordt beperkt) .  Tot s lot  heeft  de nieuwe si tuat ie minder
kruisingen waardoor de kans op een aanri jd ing sterk afneemt.

De reeds genomen maatregelen in combinat ie met het waarschi jnl i jk lage groepsris ico
hebben mij  doen beslui ten geen aanvul lende maatregelen te adviseren.

Brandweer Drenthe is onderdeel val

. - ^
1Tl Hulpverleningsdienst
l3r Drenthe





ons kenmerk
HVD10/295 /JT/rv

pagrna
2/z

Tot slot  zou ik u het volgende adviseren. Het is mi jns inziens verstandig om brandweer
Zuidwest Drenthe om advies te vragen ten aanzien van de bluswatervoorziening.

Daarnaast wi l  ik opmerken dat di t  advies is gebaseerd op de transpoftgegevens van nu.
Het is mijns inziens verstandig om bij significante wijzigingen in het aantal transport-
bewegingen de si tuat ie te herzien. Met signi f icante wi jz igingen bedoel ik meer dan een
verdubbeling van het vervoer of het transporteren van stoffen met een hoger risico,
bijvoorbeeld zeer toxische stoffen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Wanneer u nog vragen heeft  dan
kunt u al t i jd contact opnemen met de heer Timmerman op telefoonnummer
06-30182700.

Met vriendelijke groet,

Fred Heerink
Regionaal Commandant Brandweer Drenthe




