
Vooroverlegreacties bestemmingsplan Damwâld – gemeente Dantumadiel 

 

1. Reactie Brandweer Fryslân – ontvangen op 8 juni 2020 

Brandweer adviseer om: 

a. Het LPG-tankstation aan de Haadwei 8 te Damwâld uit de ruimtelijke onderbouwing te halen en 

daarom ook niet te beschouwen als zijnde risicobron, mits blijkt dat ook de geldende vergunning ten 

aanzien van de verkoop van LPG is ingetrokken; 

b. De correcte veiligheidsafstanden op te nemen in het bestemmingsplan en de verbeelding ten 

aanzien van het gasflessendepot/ -vulstation aan de Achterwei 52D te Damwâld; 

c. Een verantwoording van het groepsrisico op te (laten) stellen op basis van de aanwezige hogedruk 

aardgastransportleiding; 

d. Een opstelplaats te realiseren ter hoogte van Achterwei 52C, ten behoeve van het veilig repressief 

optreden voor de brandweer bij het gasflessendepot/ -vulstation aan de Achterwei 52D te Damwâld. 

En betrokken te worden bij de invulling van de opstelplaats ten behoeve van de 

bluswatervoorziening; 

Beantwoording gemeente 

 a. Gemeente kan zich vinden in de geplaatste opmerking. Deze vergunning is inderdaad ingetrokken. 

Het LPG-tankstation is uit het bestemmingsplan (toelichting, regels en verbeelding) gehaald. 

b. Gemeente kan zich vinden in de geplaatste opmerking. De juiste veiligheidsafstanden zijn op de 

verbeelding in de toelichting opgenomen.  

c. Gemeente kan zich vinden in de geplaatste opmerking. Naar aanleiding hiervan is in de toelichting 

een beknopte verantwoording van het groepsrisico opgenomen. 

d. Gemeente kan zich niet vinden in de geplaatste opmerking. Ten tijde van de vergunningverlening 

voor het gasflessendepot is een bluswatervoorziening op het terrein gerealiseerd. Gemeente acht 

deze aanwezige bluswatervoorziening voldoende.  

  

2. Reactie Gasunie N.V. – ontvangen op 22 juni 2020 

Gasunie verzoekt een aantal aanpassingen in de regels door te voeren. Deze aanpassingen hebben 

als doel om de regels in overeenstemming te brengen met de standaard van de Gasunie. De 

standaard is opgesteld ter optimale bescherming van de gasleidingen.  

Beantwoording gemeente 

Gemeente kan zich vinden in de geplaatste opmerking. Voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in het 

ontwerp bestemmingsplan. 

 



3. Provincie Fryslân – ontvangen op 1 juli 2020 

De provincie plaats de volgende opmerkingen bij het bestemmingsplan: 

a. wijzigingsbevoegdheid grondopstelling zonne-energie. Voor de opstelling van zonne-energie moet 

de locatie en omvang, conform de Verordening Romte, onderbouwd worden op grond van de 

gemeentelijke ambitie inzake zonne-energie. Deze afweging ontbreekt in de criteria voor de 

wijzigingsbevoegdheid. Daarnaast zijn opstellingen voor zonne-energie op landbouwgronden 

conform het voorbereidingsbesluit ‘Zonneladder’ provinciaal verboden. De provincie is van mening 

dat de opgenomen wijzigingsbevoegdheid moet worden geschrapt.  

b. algemene bouwregels grondopstelling zonne-energie. Verzocht wordt om in de algemene 

bouwregels een aanpassing te maken zodat zonne-energie niet op landbouwgronden is toegestaan. 

c. In de agrarische bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om te wijzigen naar de 

bestemming ‘Verkeer – Verblijf’. Hierin ontbreken nadere criteria ten aanzien van onder andere 

natuur, cultuurhistorie en archeologie. 

d. Tenslotte worden enkele kwaliteitsopmerkingen genoemd.  

 

Beantwoording gemeente 

a. De gemeente kan zich niet vinden in de geplaatste opmerking. De gemeente Dantumadiel werkt 

aan het opstellen van beleid voor zonne-energie. Het beleid is in concept klaar en wordt binnenkort 

aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast kan de gemeente zich niet vinden in het verbod op 

grondopstellingen op landbouwgrond en is van mening de gemeentelijke beleidslijn ten aanzien van 

grondopstellingen voor zonne-energie te hanteren en. De opmerking leidt niet tot aanpassingen. 

b. idem als a.  

c. Gemeente kan zich niet vinden in de geplaatste opmerking. De wijzigingsbevoegdheid is een 

onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening. Zodra een wijzigingsplan wordt opgesteld, wordt het 

voornemen getoetst aan een goede ruimtelijke ordening (Zoals de wet voorschrijft). Hiermee kom je 

automatisch is het rijtje waarin natuur, cultuurhistorie en archeologie voorkomen. De opmerking 

leidt niet tot aanpassingen.  

d. gemeente kan zich vinden in de geplaatste kwaliteitsopmerkingen. De opmerkingen zijn verwerkt 

in het ontwerp bestemmingsplan.  
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Onderwerp voorontwerpbestemmingsplan Damwâld (overleg ex. artikel 3.1.1 Bro)  

 
 
 
 

Geacht college, 
 
 
Op 20 mei 2020 heeft u aan ons ter advisering het voorontwerpbestemmingsplan Damwâld 
toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.  
 
Het plan betreft een herziening van het huidige bestemmingsplan op basis van de Wet op ruimtelijke 
ordening. 
 
In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op 
het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico 
aanvaardbaar is. 
 
Externe veiligheid 
In en in de nabijheid van het plangebied zijn een aantal risicobronnen aanwezig. Het gaat hierbij om 
een hogedruk aardgastransportleiding op basis van het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb), een gasdrukmeet- en regelstation op basis van het activiteitenbesluit en een 
gasflessendepot. 
 
De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron: 
� plaatsgebonden risico 
� groepsrisico 
� nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen  
� bestrijdbaarheid 
� zelfredzaamheid 
Onderstaand zijn de conclusies opgenomen. 
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Algemene bevindingen 
In de ruimtelijke onderbouwing wordt gesproken over het LPG-tankstation aan de Haadwei 8 te 
Damwâld. Volgens onze informatie voert dit tankstation de LPG-activiteit niet meer uit en is deze ook 
niet te vinden op de risicokaart. Deze inrichting is daarom ook geen risicobron meer in het kader van 
externe veiligheid. Brandweer Fryslân adviseert om deze inrichting uit de ruimtelijke onderbouwing te 
halen en ook niet te beschouwen als zijnde risicobron, mits blijkt dat ook de geldende vergunning ten 
aanzien van de verkoop van LPG is ingetrokken. 
 
Risicovolle inrichtingen 
 
Gasflessendepot Achterwei 52D Damwâld 
Aan de Achterwei 52 D te Damwâld is een gasflessendepot en gasflessenvulstation aanwezig. In de 
ruimtelijke onderbouwing is beschreven dat er omtrent deze inrichting, advies is gevraagd aan de 
Milieudienst Friesland. Dit advies is gegeven in 2010 en zal niet meer voldoen aan de huidige wet- 
en regelgeving. Tevens staan hier veiligheidsafstanden in die niet meer corresponderen met de 
afstanden die geëist zijn in de laatste omgevingsvergunning voor deze inrichting. Wij adviseren om 
de genoemde veiligheidsafstanden in de omgevingsvergunning met jullie zaaknummer UV-20183963 
op te nemen in het bestemmingsplan en de verbeelding. Onder Advies risico’s en brandweerzorg, 
verderop in ons advies, gaan wij in op de risico’s van deze inrichting voor de brandweer. 
 
Gasontvangststation (GOS N475) 
Op basis van het activiteitenbesluit is er aan de T.E. Teunissenweg een gasdrukmeet- en 
regelstation aanwezig. Op basis van dit besluit dient er een veiligheidszone van 15 meter te zijn, 
waarbinnen geen bebouwing mag plaatsvinden met uitzondering van het bedrijfsgebouw ten 
behoeve van het gasdrukmeet- en regelstation. Deze veiligheidszones zijn in het bestemmingsplan 
opgenomen. Brandweer Fryslân voorziet hierin daarom ook geen knelpunten. 
 
Buisleidingen 
Parralel aan de Haadwei is de hogedruk aardgastransportleiding N-505-90 op basis van het Bevb 
gelegen met een diameter van 4 inch en een maximale werkdruk van 40 bar. Op basis van artikel 12 
van het Bevb dient er een verantwoording van het groepsrisico opgesteld te worden. Waarschijnlijk 
kan er worden volstaan met een verkorte verantwoording, aangezien een verhoging van het 
groepsrisico niet wordt verwacht. Brandweer Fryslân adviseert om een verantwoording van het 
groepsrisico op te (laten) stellen. 
 
Advies risico’s en brandweerzorg 
Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een advies risico’s en brandweerzorg 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.  
 
Risico’s 
Het gasflessendepot/ -vulstation aan de Achterwei 52D is voor de brandweer een risicovolle 
inrichting, gezien de hoeveelheid aan aanwezige gasflessen bij deze inrichting. 
Gasflessen/fragmenten kunnen bij brand tot 150 meter wegslingeren. Wanneer er brand binnen deze 
inrichting ontstaat is het onveilig op binnen deze inrichting op te stellen en gebruik te maken van het 
open water als bluswatervoorziening. In het traject tot het afgeven van de omgevingsvergunning met 
zaaknummer UV-20183963 heeft Brandweer Fryslân meerdere malen geadviseerd om een 
opstelplaats ter hoogte van Achterwei 52C ten behoeve van het open water aan de Ikkerwâldster 
Feart te realiseren. Dit is om onder dekking van andere gebouwen een eventuele veilige blussing te 
kunnen uitvoeren. De gemeente heeft in samenspraak met het bedrijf ervoor gekozen om een 
opstelplaats op het terrein te situeren van het gasflessendepot. Brandweer Fryslân adviseert om 
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alsnog een opstelplaats te realiseren ter hoogte van Achterwei 52C aan de Ikkerwâldster Feart en 
ons te betrekken bij de invulling hiervan. 
    
 
Advies 
In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:  
 
� Het LPG-tankstation aan de Haadwei 8 te Damwâld uit de ruimtelijke onderbouwing te halen en 

daarom ook niet te beschouwen als zijnde risicobron, mits blijkt dat ook de geldende vergunning 
ten aanzien van de verkoop van LPG is ingetrokken; 

� De correcte veiligheidsafstanden op te nemen in het bestemmingsplan en de verbeelding ten 
aanzien van het gasflessendepot/ -vulstation aan de Achterwei 52D te Damwâld; 

� Een verantwoording van het groepsrisico op te (laten) stellen op basis van de aanwezige 
hogedruk aardgastransportleiding; 

� Een opstelplaats te realiseren ter hoogte van Achterwei 52C, ten behoeve van het veilig 
repressief optreden voor de brandweer bij het gasflessendepot/ -vulstation aan de Achterwei 
52D te Damwâld; 

� Ons te betrekken bij de invulling van de opstelplaats ten behoeve van de bluswatervoorziening; 
� Ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen. 

 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Lars van Tongeren, medewerker risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 
89 71.  
 
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 
 
Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend. 
 
ing. S. Veerbeek 
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest 
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Datum  Doorkiesnummer  
 22-6-2020  06 11023953  

Ons kenmerk  Uw kenmerk  
OON 20.1055     

Onderwerp    
Reactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Damwâld-kom’  

Geachte heer Braam, 
 
Bedankt voor het opsturen van het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het 
vooroverleg. Het plan is door ons beoordeeld een geeft aanleiding tot het maken van een 
reactie. Ten aanzien van de opgenomen regels verzoeken wij u om een aantal aanpassingen 
door te voeren. Deze aanpassingen hebben als doel om de regels meer in overeenstemming 
te brengen met onze eigen interne standaard. Deze standaard is opgesteld om onze 
leidingen optimaal te kunnen  beschermen door duielijk vast te leggen wat wel en niet is 
toegestaan binnen de belemmerende strook. In bijlage 1 is een tekstvoorbeeld opgenomen u 
kunt deze gebruiken voor de gevraagde aanpassingen en eventueel toekomstige 
planvorming.  
 
Voor het artikel leiding gas vezoeken wij u om de volgende aanpassingen/toevoegingen te 
doen: 
 
 
Toevoegen voorrangsbepaling  
 
In dit plan valt de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ samen met enkele andere bestemmingen 
(zoals Verkeer en agrarisch). Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State  dient een onderlinge rangorde te worden 
aangegeven. Dit is nu niet het geval. Gezien de veiligheidsaspecten die gelden om een 
veilige ligging van de gastransportleiding te waarborgen, verzoeken wij u om een bepaling 
op te nemen, zodat de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ bij samenvallen met andere 
bestemmingen voorrang krijgt. 
 
10.3 Afwijken van de bouwregels  
Wij verzoeken u om te spreken van vooraf schriftelijk advies. Het advies van de 
leidingbeheerder is immers alleen geldig als het per schrift is verstrekt  
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Toevoegen artikel specifieke gebruiksregels 
Wij verzoeken u om een artikel toe te voegen ten behoeve van de specifieke gebruiksregels. 
Dit artikel bevat de volgende bepalingen: 
 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
• het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen t.b.v. van 
inspectie en onderhoud van de gastransportleiding.  
• het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een 
kwetsbaar object wordt toegelaten.     
 
10.4a Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
Voor dit artikel verzoeken wij u om de volgende aanpassingen te doen:  
 
3. Deze bepaling aan te vullen met de volgende grondroeractiviteiten: afgraven, woelen, 
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen. 
4. Deze bepaling te veranderen naar het volgende: 
het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen  
7. Deze bepaling kan worden geschrapt aangezien het opslaan van goederen is 
ondergebracht bij de specifieke gebruiksregels.  
 
 
 
10.4b Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
Onder b wordt een uitzondering benoemd van vrijstelling van vergunningsplicht, wij 
verzoeken u de lijst met uitzonderingen aan te vullen met het volgende: 
 
a.  die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
b. die het normale beheer en onderhoud ten aanzien van de leiding en 

belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende 
bestemming(en) betreffen; 

c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling 
bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken; 

d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 
 
 
10.4c Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
 
Voor deze bepaling verzoeken wij u om te spreken van vooraf schriftelijk advies 
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Tot slot 
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding 
hiervan nog vragen hebben of nadere informatie wensen dan vernemen wij dat graag. U 
kunt contact opnemen met ondergetekende op telefoonnummer 06 11023953 of via email 
op K.E.van.der.Boog@gasunie.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 
 
 
 
 

 
K.E. van der Boog   
Adviseur omgevingsmanagement juridische zaken 
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Bijlage 1:  
 
Artikel XX Dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ 
 
 
x.1  Bestemmingsomschrijving 
De op de verbeelding als zodanig aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en 
instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) 
met de daarbij behorende belemmeringenstroken. 
 
x.2  Voorrangsbepaling 
De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere 
andere bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt.  
 
x.3   Bouwregels 
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt dat op of in de in x.1. 
bedoelde gronden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 
leiding(en) mogen worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, zijn niet toegestaan uit oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid.  
 
x.4 Afwijken van de bouwregels  
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het 
bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid 
van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij 
de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend 
indien 
geen kwetsbare objecten worden toegelaten. 
 
x.5  Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

� het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen t.b.v. van 
inspectie en onderhoud van de gastransportleiding.  

� het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een 
kwetsbaar object wordt toegelaten.     
 

x.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

 
x.6.1 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding – Gas zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, 
of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en 

ander straatmeubilair; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, 

woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van 
drainage; 
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e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren. 

 
x.6.2 Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 

a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 
plan; 

b. die het normale beheer en onderhoud ten aanzien van de leiding en 
belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere 
voorkomende bestemming(en) betreffen; 

c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling 
bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken; 

d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 
 
x.6.3  Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of 
werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden. 

 
x.6.4 Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in 

x.6.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent 
de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de 
leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om 
eventuele schade te voorkomen.  






