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Geacht college, 

Op 21 augustus is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

De provinciale belangen in het plan zijn op de juiste wijze verwerkt. 

Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Namens het college van Gedeputeeráé Staten, 

dhr.T. U 
Hoofd Team Algemeen Beleid 

- 1 1 1 - Ons kenmerk: 01156982 
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Onderwerp Advies gewijzigd plan bestemmingsplan Tirns  

 
 
 
Geacht college,  
 

Op 8 september 2014 heeft u aan ons ter advisering het gewijzigde bestemmingsplan Tirns  
toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.  
 
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. 
 
Conclusies 
Het plan voorziet in de uitbreiding van het bouwbedrijf Bootsma in Tirns alsmede de realisatie van 
een aantal woningen aan de zuidoost zijde van het dorp. In de nabijheid van het dorp zijn een aantal 
hogedruk gasleidingen van de Gasunie aanwezig. 
 
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. 
 
Algemene bevindingen 
Op 22 augustus 2012 heeft Brandweer Fryslân reeds een advies [UIT/12000469/BRW] gegeven op 
het bestemmingsplan. De huidige versie voorziet echter niet meer in het realiseren van een nieuwe 
bedrijfslocatie voor bouwbedrijf Bootsma. Het bedrijf breidt op de eigen locatie uit. De 
nieuwbouwwoningen uit het originele plan zijn in de wijziging gehandhaafd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buisleidingen 
Ten zuidoosten van het dorp zijn een drietal gasleidingen van de Gasunie aanwezig. Deze leidingen 
hebben invloedsgebieden die variëren van 430 tot 580 meter. De voorgestelde woningen liggen 
binnen deze invloedsgebieden [zie ook het advies 22-8-2012].  
 
Bestrijding van een calamiteit waarbij een van deze leidingen betrokken is zal zich richten op het 
blussen van secundaire branden en het redden van personen in het invloedsgebied van de leiding. 
Wanneer een gasleiding lekt raakt, zijn de hulpdiensten in eerste instantie afhankelijk van de 
leidingbeheerder om de leiding te blokkeren waardoor de aanvoer van gas tot stilstand komt.  
 
Zoals ook in 2012 gesteld, levert de realisatie van de voorgestelde woningen geen knelpunten op in 
het kader van externe veiligheid. Wel dient er ten aanzien van het groepsrisico een verantwoording 
opgesteld te worden.  
 
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 Basis Brandweerzorg. Hierbij valt te denken aan onder meer 
bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.  
 
Bluswatervoorzieningen 
Ten aanzien van de nieuw te bouwen woningen wordt de bluswatervoorziening als voldoende 
aangemerkt. In de nabijheid van deze woningen zijn voldoende brandkranen aanwezig om een 
succesvolle inzet van de brandweer mogelijk te maken.  
 
Ten aanzien van het bedrijfsterrein van Bootsma wordt gesteld dat de bluswatervoorzieningen niet 
optimaal zijn. Dit geldt ook voor de woning op/naast het bedrijfsterrein. Wanneer deze woning bereikt 
moet worden via het bedrijfsterrein geldt dat de aanwezige brandkraan te ver af ligt om gebruikt te 
worden voor een inzet. Wanneer de woning echter bereikt kan worden langs het bedrijfsterrein, 
voldoet de aanwezige brandkraan. 
 
Een mogelijke oplossing, indien de woning via het bedrijfsterrein bereikt moet worden,  is om het 
open water (Franekervaart) tot op 8 meter bereikbaar te maken. Dit open water kan op dat moment 
dienst doen als vervangende bluswatervoorziening. 
 
Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van de nieuw te bouwen woningen is voldoende. De woningen liggen aan de 
doorgaande weg en zijn van twee zijden te benaderen.  
De woning op/ aan het bedrijfsterrein van Bootsma is voor de Brandweer mogelijk moeilijker te 
bereiken. Op basis van het de nieuwe verbeelding is niet direct op te maken of deze woning bereikt 
kan worden via een oprit naast het bedrijfsterrein of via het bedrijfsterrein zelf.  
Een beperkte bereikbaarheid zal mogelijk kunnen leiden tot een verhoging van de inzettijd. Dit zal 
evenwel waarschijnlijk niet direct tot knelpunten leiden, ervan uitgaande dat de hier aanwezige 
personen zich ten tijden van een calamiteit zelf in veiligheid kunnen brengen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opkomsttijden 
De brandweer zal ongeveer 13 minuten nodig hebben om adressen in en rond het plangebied te 
bereiken. Dit betekent dat in Tirns niet voldaan kan worden aan de norm van 8 minuten om een 
woning te bereiken ten tijden van een calamiteit. Hierdoor is zelfredzaamheid belangrijk voor 
aanwezige personen.  
 
Zelfredzaamheid 
Ten aanzien van de zelfredzaamheid worden geen knelpunten voorzien. De voorgestelde uitbreiding 
voorziet in de bouw van een aantal woningen. Personen die hier aanwezig (kunnen) zijn, worden als 
voldoende zelfredzaam beschouwd.  
 
Advies 
In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:  
 
� Een verantwoording van het groepsrisico op te (laten) stellen. De in deze brief genoemde 

aspecten dienen hiervoor als basis.  
� De mogelijkheid te onderzoeken op de bluswatervoorziening te verbeteren op/ rond het 

bedrijfsterrein van de firma Bootsma. Dit geldt alleen wanneer de aldaar gelegen woning niet 
direct bereikt kan worden. 

 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. 
de Groot van Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 89 14.  
 
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. Tevens kan, om te 
beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, gebruik 
worden gemaakt van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl).  
 
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 
 
 


