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Geacht college, 

Op 21 november 2014 verzocht mevrouw A. Michiels van Kessenich mij om te adviseren op het 
concept ontwerp bestemmingsplan Kleverpark Frans Hals, te Haarlem. Op basis van artikel 13, 
lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de circulaire Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS), bied ik u hierbij mijn reactie aan. Bij het opstellen van 
dit advies is gebruik gemaakt van het door de gemeente Haarlem aangereikte paragraaf 4.7 
"externe veiligheid" afkomstig uit het bestemmingsplan Kleverpark Frans Hals en de 
Risicokaart (professionele versie). 

De gemeente Haarlem bereidt een besluit voor tot vaststelling van een ontwerp 
bestemmingsplan. Het plan is hoofdzakelijk conserverend van karakter. Waarin alleen al 
bestaande bouwmogelijkheden of wijzigingsbevoegdheden worden overgenomen. 
Het plangebied ligt direct ten noorden van de binnenstad van Haarlem. De Kleverlaan begrenst 
het plangebied aan de noordzijde. De Schoterweg is de oostelijke grens van het plangebied. Aan 
de zuidzijde vormen de Schotersingel en de spoorbaan Haarlem-Alkmaar de plangrens. De 
plangrens aan de westzijde wordt gevormd door de gemeentegrens tussen de gemeenten 
Haarlem en Bloemendaal. 

Advies 
Een systematische beoordeling van de aangereikte gegevens toont dat er aan het onderhavige 
plan externe veiligheidsaspecten zijn verbonden. Het is echter een conserverend plan waarbij het 
groepsrisico niet zal toenemen. Het is dan ook niet nodig om maatregelen te treffen om de 
risico's te beperken en de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en hulpverlening te vergroten. 

Opgemerkt dient te worden dat ik mij met betrekking tot het uitbrengen van dit advies heb 
beperkt tot de zaken die betrekking hebben op c.q. gerelateerd zijn aan (externe) veiligheid. 
Graag verneem ik uw besluit met betrekking tot dit advies. Daarnaast adviseer ik u gaarne in de 
verdere procedure(s) tot vaststelling van het bestemmingsplan. 

Brandweer Kennemérteftd «a-akt deei^uS van de^iNgh£kht^gio^m>ieriiefland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeenten 
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort 



rt Verzenddatum 
Volgnummer brief: 

Pagina 

8 december 2014 
20144915 
Pagina 2 van 2 

Voor nadere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de opsteller van dit advies. 

Hoogachtend, 
Het Dagelijks B^étuur van de Veiligheidsregio Kennemerland 
Namens deze,. 
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