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Onderwerp 
Advies externe veiligheid met betrekking tot het bestemmingsplan "Bedrijfs- 
en woonlocatie Thaborwei te Tirns" 
 
 

 
Geacht College, 
 
Op 1 augustus 2012 heeft u aan ons ter advisering het bestemmingsplan Bedrijfs- en 
woonlocatie Thaborwei te Tirns toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te 
richten.  
 
In deze brief worden onze bevindingen en ons advies in hoofdlijnen weergegeven. Een nadere 
onderbouwing vindt u in de bijgevoegde bijlage. 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 
In de nabijheid van het plangebied zijn een aantal hogedruk aardgasleidingen aanwezig. Het 
plan valt binnen het invloedsgebied van deze leidingen. 
 
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 
 
PR contouren hogedruk aardgasleidingen 
Het bestemmingsplan meldt dat de in de buurt aanwezige hogedruk aardgasleidingen geen 
plaatsgebonden risicocontouren hebben. Dit klopt echter niet. De professionele risicokaart 
toont aan dat er rond deze leidingen wel plaatsgebonden risicocontouren gelden. Brandweer 
Fryslân adviseert de gemeente deze tekstuele onvolkomenheid aan te passen. 
Dit neem echter niet weg dat de plaatsgebonden risicocontouren op ruimte afstand van het 
plangebied liggen en daarom niet relevant zijn voor dit plan. 
 
Foutieve overzichtskaart 
De lokale brandweer merkt in een mail aan de gemeente op dat de overzichtskaart in de 
inleiding van het plan niet strookt met de daadwerkelijke locatie van het plangebied. Brandweer 
Fryslân onderschrijft deze constatering en adviseert de gemeente dit aan te (laten) passen in 
het plan. 
 
Buisleidingen 
In de nabijheid van het plangebied liggen diverse buisleidingen. Voor zover, op basis van de 
beschikbare gegevens, te beoordelen valt, gaat het in dit bestemmingsplan om de volgende 
leidingen: 
 
Leiding nummer Diameter [inch] Druk [bar] 
A 545 35 inch 66 bar 
A 546 42 inch 66 bar 
A 652 47 inch 79 bar 
 
 
Effecten aardgas 

 
 
 
Diameter [F] Afstand bij 66,2 bar Afstand bij 80 bar 
inches mm nominaal 1e ring 2e ring 3e ring 1e ring 2e ring 3e ring 

36* 914,0 DN900 180 430 810       
42 1067 DN1050 190 490 945       
48* 1219 DN1200       220 580 1200 

* Meest voorkomende leidingdiameters 

 



Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het plangebied in alle gevallen in de tweede ring van de 
verschillende leidingen valt. Dit leidt ertoe dat als gevolg van een incident met een van de 
leidingen ongeveer 2% van de buiten aanwezige personen om het leven zal komen. Voor de in 
deze tweede ring aanwezige mensen geldt dat zij ofwel naar binnen moeten vluchten of tot in 
de derde ring moeten vluchten om (buiten) voldoende beschermd te zijn tegen de gevolgen 
van een leidingbreuk. 
Vluchten zal niet in alle gevallen een reële optie zijn voor de aanwezige mensen gezien de 
grote afstand die overbrugd dient te worden. Over het algemeen wordt vluchten als reëel 
gezien, als de vluchtafstand niet groter is dan 200 meter. 
 
Zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Ten aanzien van de zelfredzaamheid binnen het plangebied worden geen knelpunten 
geconstateerd. De in dit plan voorgestelde functies zijn bedoeld voor zelfredzame personen.  
Ten aanzien van de bestrijdbaarheid wordt echter wel een aantal aandachtspunten 
geconstateerd. Ten eerste wordt geconstateerd dat de opkomsttijd van de hulpdiensten hoog 
is, de brandweer heeft ongeveer 13 minuten nodig om ter plaatse te komen. Ten tweede wordt 
geconstateerd dat de bluswatervoorziening voor de voorgestelde woningen als voldoende kan 
worden beschouwd. Voor de voorgestelde bedrijfsfunctie zal dit echter niet opgaan. De eerste 
primaire bluswatervoorziening ligt daarvoor te ver. 
 
Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om het water langs de oprit geschikt te maken als 
secundair bluswater, zodat de brandweer hier kan voorzien in haar waterbehoefte. Dit water 
staat immers in verbinding met het open water van de Franekervaart. Dit betekent evenwel dat 
er binnen acht meter van het water een opstelplaats gerealiseerd moet worden 
 
Advies 
In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen en de bijgevoegde bijlage adviseert 
Brandweer Fryslân om:  
 

� Een verantwoording van het groepsrisico op te stellen, de in deze brief genoemde 
aspecten dienen hierin meegenomen te worden. 

� Voldoende primaire bluswatervoorzieningen te realiseren  in het plangebied. 
� Te zorgen dat het open water (eventueel op meerdere plaatsen) in het plangebied tot 

op 8 meter te benaderen is door een brandweervoertuig. 
� Het bestemmingsplan aan te passen op de plaatsgebonden risicocontouren van de 

hogedruk aardgasleidingen. 
� Het bestemmingsplan aan te passen op de overzichtskaart, weergegeven in de 

inleiding van het plan.  
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met R. de Groot van het onderdeel Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 22 99 602.  
 
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).  
 
Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan dhr. F. Stabel, commandant van 
Brandweer Súdwest Fryslân.  
 
Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag. 
 



Hoogachtend, 
namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân, 
 
 
 
ir. E. Boetes MCDM 
Clusterhoofd Brandweer Fryslân 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R. de Groot 

 
 

Bijlage advies van Brandweer Fryslân  
met betrekking tot de externe veiligheid in 

relatie tot het Bestemmingsplan Bedrijfs- en 
woonlocatie Thaborwei te Tirns 
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1 Inleiding 
 

1.1 Beschrijving plangebied 
De gemeente Súdwest Fryslân heeft Brandweer Fryslân gevraagd advies uit te brengen over de 
externe veiligheid aangaande het bestemmingsplan plan “Bedrijfs- en woonlocatie Thaborwei te 
Tirns”.  Binnen dit plan wordt mogelijkheid geboden voor het verplaatsen van een bouwbedrijf en het 
realiseren van een vijftal woningen op de vrijgekomen gronden.  
 
Onderstaande afbeelding is een uitsnede van de professionele risicokaart voor het plangebied. Hierop 
staan de relevante risicobronnen weergegeven. 
 
Afbeelding 1: Uitsnede risicokaart plangebied 

 
 

Bron: Professionele risicokaart, 15 augustus 2012 

1.2 Proces 
Brandweer Fryslân is bij het concept bestemmingsplan gevraagd om een advies te geven. Bij het 
opstellen van dit advies heeft overleg plaatsgevonden met Brandweer Súdwest Fryslân (dhr. R 
Silvius). De resultaten van dit overleg zijn in dit advies meegenomen. Bij het voorontwerp en 
ontwerpbestemmingsplan zal de borging van de voorgestelde maatregelen worden gecontroleerd. 

1.3 Achtergrond  
 
De veiligheidsregio1 adviseert over het groepsrisico, de mogelijkheden tot risicovermindering, de 
mogelijkheden om de omvang en de effecten van de ramp te bestrijden en ten aanzien van de 
zelfredzaamheid.  
Met de vaststelling van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is het bevoegd gezag verplicht 
gesteld het bestuur van de veiligheidsregio als adviseur te betrekken bij ruimtelijke besluiten op grond 

                                                      
1 Brandweer Fryslân is een onderdeel van de Veiligheidsregio Fryslân 
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van artikel 13, lid 3. In het Bevi is opgenomen dat o.a. bij ruimtelijke procedures binnen het 1% 
letaliteitgebied (invloedsgebied) verplicht advies aan de veiligheidsregio gevraagd moet worden.  
In de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (CRvgs) is ook opgenomen, dat de 
veiligheidsregio in de gelegenheid dient te worden gesteld advies uit te brengen over het groepsrisico, 
de zelfredzaamheid en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de 
omvang van een ramp of zwaar ongeval. De Circulaire wordt naar verwachting begin 2013 omgezet in 
een AMvB externe veiligheid transport, waarmee de risiconormering wettelijk zal zijn verankerd. In 
deze toekomstige AMvB is de adviesrol van de veiligheidsregio ook verankerd.  
In 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. In dit Besluit is 
tevens opgenomen dat de veiligheidsregio om advies moet worden gevraagd bij ruimtelijke plannen 
binnen het invloedsgebied. 

1.4 Algemene aandachtspunten voor het ruimtelijk pl an 
 
PR contouren hogedruk aardgasleidingen 
Het bestemmingsplan meldt dat de in de buurt aanwezige hogedruk aardgasleidingen geen 
plaatsgebonden risicocontouren hebben. Dit klopt echter niet. De professionele risicokaart toont aan 
dat er rond deze leidingen wel plaatsgebonden risicocontouren gelden. Brandweer Fryslân adviseert 
de gemeente deze tekstuele onvolkomenheid aan te passen. 
Dit neem echter niet weg dat de plaatsgebonden risicocontouren op ruimte afstand van het plangebied 
liggen en daarom niet relevant zijn voor dit plan. 
 
Foutieve overzichtskaart 
De lokale brandweer merkt in een mail aan de gemeente op dat de overzichtskaart in de inleiding van 
het plan niet strookt met de daadwerkelijke locatie van het plangebied. Brandweer Fryslân 
onderschrijft deze constatering en adviseert de gemeente dit aan te (laten) passen in het plan. 
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2 De risicobronnen 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de relevante risicobronnen in beeld gebracht, waarbij vooral wordt ingezoomd 
op de mogelijke effecten voor het plangebied, de bestrijdbaarheid en de zelfredzaamheid. 
 
In het onderstaande overzicht zijn de relevante risicobronnen in het kader van de externe veiligheid 
weergegeven. 
 

Aanwezige risicobronnen 
 

Inrichtingen Buisleidingen Vervoer van gevaarlijke 
stoffen 

Geen Gasunie leiding A 545 Geen 
 Gasunie leiding A 546  
 Gasunie leiding A 652  
  

2.1 Buisleidingen 
 

In de nabijheid van het plangebied liggen diverse buisleidingen. Voor zover, op basis van de 
beschikbare gegevens, te beoordelen valt, gaat het in dit bestemmingsplan om de volgende leidingen: 
 
Leiding nummer Diameter [inch] Druk [bar] 
A 545 35 inch 66 bar 
A 546 42 inch 66 bar 
A 652 47 inch 79 bar 
 
De bovenstaande kenmerken zijn relevant om de effecten te bepalen van een mogelijk incident bij de 
leidingen. 
 
Kansen 
In het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) dient rekening te worden 
gehouden met het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Voor deze leidingen zijn de eventuele 
plaatsgebonden risicocontouren en het invloedsgebied door Gasunie berekend.  
 
Plaatsgebonden risico 
Op basis van de gegevens afkomstig van de risicokaart blijkt dat de leidingen plaatsgebonden 
risicocontouren hebben uiteenlopend van 116 tot ongeveer 180 meter van de leiding(en). Doordat het 
plangebied hier echter ver buiten gelegen is, zijn deze contouren voor het plan niet relevant.  
 
Groepsrisico 
Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep personen tegelijkertijd slachtoffer zal worden van 
een ongeval met gevaarlijke stoffen. Hiermee is het groepsrisico de indicatie voor de maatschappelijke 
ontwrichting die ontstaat door een dergelijk ongeval. 
 
Het groepsrisico van de aanwezige leidingen is op het moment van schrijven nog niet bekend bij 
Brandweer Fryslân. Dit is op basis van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wel 
verplicht, als onderdeel van de verantwoording van het groepsrisico. De gemeente wordt daarom 
geadviseerd een groepsrisicoberekening uit te (laten) voeren. De voorgestelde ontwikkelingen 
bevinden zich immers binnen de invloedsgebieden van de leidingen. 
 
Scenario’s en effecten 
De mogelijke gevaren die horen bij ondergrondse aardgasleidingen zijn incidenten die te maken 
hebben met het ontbranden van brandbaar gas. Hierbij valt te denken aan brand, een explosie en de 
bijkomende hitte die wordt veroorzaakt door deze brand of explosie. 
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Een groot deel van de incidenten met buisleidingen, die jaarlijks in Nederland plaatsvinden, worden 
veroorzaakt door grondwerkzaamheden zoals graaf- of heiwerkzaamheden. De mogelijke schade die 
er bij een geraakte leiding kan ontstaan wordt onderverdeeld in:  

- Ponsgat (tot circa 10 mm), ontstaat vaak door corrosie van de leiding; 
- Gat (tot circa 20 mm), ontstaat vaak door graafwerkzaamheden; 
- Guillotinebreuk, ontstaat als gevolg van lasfouten en als gevolg van een explosie. 

 
Effecten aardgas 

 
 

Diameter [F] Afstand bij 66,2 bar Afstand bij 80 bar 
inches mm nominaal 1e ring 2e ring 3e ring 1e ring 2e ring 3e ring 

36* 914,0 DN900 180 430 810       
42 1067 DN1050 190 490 945       
48* 1219 DN1200       220 580 1200 

* Meest voorkomende leidingdiameters 
 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het plangebied in alle gevallen in de tweede ring van de 
verschillende leidingen valt. Dit leidt ertoe dat als gevolg van een incident met een van de leidingen 
ongeveer 2% van de buiten aanwezige personen om het leven zal komen. Voor de in deze tweede 
ring aanwezige mensen geldt dat zij ofwel naar binnen moeten vluchten of tot in de derde ring moeten 
vluchten om (buiten) voldoende beschermd te zijn tegen de gevolgen van een leidingbreuk. 
Vluchten zal niet in alle gevallen een reële optie zijn voor de aanwezige mensen gezien de grote 
afstand die overbrugd dient te worden. Over het algemeen wordt vluchten als reëel gezien, als de 
vluchtafstand niet groter is dan 200 meter. 
 
Bestrijdbaarheid 
Onder bestrijdbaarheid van een (dreigende) calamiteit vallen alle maatregelen die invloed hebben op 
de bestrijdbaarheid van een calamiteit ten gevolge van een risicovolle activiteit. 
 
Bestrijdbaarheid EV incidenten en relevant voor de verantwoording 
Bij een dreiging van een incident met een hogedruk aardgasleiding zal het effectgebied indien nodig 
geëvacueerd moeten worden. Bij een daadwerkelijk incident met een dergelijke leiding zal het 
optreden van de brandweer zich toespitsen op het blussen van secundaire branden en het redden van 
getroffen personen in het gebied. 
 

• Bluswatervoorzieningen effectgebied 
Voor de voorgestelde woningen geldt dat de bluswatervoorzieningen als voldoende kunnen worden 
beschouwd. Voor de voorgestelde bedrijfsfunctie zal dit echter niet opgaan. De eerste primaire 
bluswatervoorziening ligt daarvoor te ver. 
Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om het water langs de oprit geschikt te maken als secundair 
bluswater, zodat de brandweer hier kan voorzien in haar waterbehoefte. Dit water staat immers in 
verbinding met het open water van de Franekervaart. Dit betekent evenwel dat er binnen acht meter 
van het water een opstelplaats gerealiseerd moet worden. 
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• Opkomsttijden effectgebied 
De opkomsttijd van de brandweer ten aanzien van dit plan bedraagt ongeveer 13 minuten. Dit 
betekent dat zelfredzaamheid belangrijk is, omdat aanwezige personen zich het eerste kwartier zelf 
zullen moeten kunnen redden zonder tussenkomst van de hulpdiensten. 
 

• Bereikbaarheid effectgebied 
Ten aanzien van de bereikbaarheid worden door de lokale brandweer geen knelpunten 
geconstateerd. Het gebied en de voorgestelde panden zijn voldoende bereikbaar in geval van een 
calamiteit. 
 

• Aanvalsplannen/ bereikbaarheidskaarten/ rampbestrijdingsplannen 
Voor zover bekend zijn er geen bereikbaarheidskaarten of rampbestrijdingsplannen van kracht voor 
de aardgasleiding. Wel gelden er afspraken met de leidingbeheerders in het geval van een calamiteit 
en aan te houden indicatieve afstanden. 
 
Op basis van bovenstaande analyse komt een aantal aandachtspunten naar voren in het kader van de 
bestrijdbaarheid wat betreft een incident bij een van de aanwezige buisleidingen. Ten eerste is de 
bluswatervoorziening voor het voorgestelde bedrijf niet ideaal en ten tweede is de opkomsttijd van de 
hulpdiensten relatief hoog voor dit gebied.  
 
Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het ‘zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke 
hulp van hulpdiensten’. Dit kan door schuilen en, indien nog mogelijk, vluchten uit het bedreigde 
gebied. 
 
De functies binnen de invloedsgebieden zijn (voor zover te beoordelen) bestemd voor zelfredzame 
personen. 
 
Ruimtelijke 
inrichting  ja/nee/nvt 

Bebouwing met personen met lage 
zelfredzaamheid? Nee Functie-indeling 
Is er hoogbouw aanwezig? Nee 
Zijn er voldoende vluchtwegen? Ja 
Is de capaciteit van de aanwezige vluchtwegen 
voldoende? 

Ja Infrastructuur 

Hebben de vluchtwegen een juiste oriëntatie? Ja 
Voldoet de bebouwing aan het bouwbesluit? Verplicht 
Zijn de aanwezige vluchtwegen tegengesteld aan 
de risicobron? Ja Bebouwing 

Luchtdicht afsluiten i.v.m. toxische wolk? Nvt 

Dekking WAS Is de dekking van het waarschuwings- en 
alarmeringssysteem voldoende? Ja 

 
Op basis van bovenstaande analyse komen geen directe knelpunten naar voren in de 
zelfredzaamheid. Hiervoor is alleen het plangebied beoordeeld en niet het gehele invloedsgebied van 
de risicobron. 
 
Maatregelen 
Ten aanzien van bovenstaande analyse wordt voorgesteld om maatregelen te treffen ten aanzien van 
de aanwezige bluswatervoorzieningen. Hierbij valt te denken aan het realiseren van één of meer 
opstelplaatsen in de nabijheid van het open water. 
 
Verantwoording 
Op basis van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) dient het bevoegd gezag zich uit te 
spreken over het groepsrisico. Op grond van het Bevb hoeft er bij een beperkte toename/ geen 
toename (minder dan 10%) van het aantal personen alleen gekeken te worden naar de volgende 
aspecten: 
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� de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het 
invloedsgebied 

� het groepsrisico per kilometer buisleiding 
� zelfredzaamheid  
� bestrijdbaarheid 

 
Deze verantwoording van het groepsrisico heeft nog niet plaatsgevonden. 
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3. Samenvatting maatregelen en aandachtspunten 

 

3.1 Maatregelen en aandachtspunten 
 
Hieronder worden de relevante maatregelen en aandachtspunten voor het bestemmingsplan “Bedrijfs- 
en woonlocatie Thaborwei te Tirns”van de gemeente Súdwest Fryslân weergegeven. 
 
Maatregelen en aandachtspunten Relevant voor 

verantwoording/ 
EV 

Hoe verwerken? 

Verantwoording opstellen van het 
groepsrisico. 

Ja In de toelichting van het 
bestemmingsplan verwerken. 

Voldoende primaire 
bluswatervoorzieningen in het plangebied 
aanleggen. 

Ja 
(effectbestrijding) 

In overleg met de lokale brandweer 
en meenemen bij de definitieve 
inrichting van het openbare gebied. 
Alvast meenemen bij de exploitatie. 

Zorgen dat het open water (op meerdere 
plaatsen) in het plangebied tot op 8 meter 
te benaderen is door een 
brandweervoertuig. 

Ja 
(effectbestrijding) 

Zorgen voor verharding (kan ook een 
weg zijn) en meenemen in de 
planvorming. 

In het bestemmingsplan melden dat de 
aanwezige buisleidingen een PR contour 
hebben. Hierover wordt op het moment 
van schrijven onterecht gesteld dat deze 
contouren niet aanwezig zijn. 

Nee Tekstuele aanpassing in het 
bestemmingsplan. 

De overzichtskaart in de inleiding van het 
bestemmingsplan aanpassen, momenteel 
correspondeert deze afbeelding niet met 
de werkelijke situering van de 
ontwikkelingen. 

Nee Aanpassen in bestemmingsplan. 

 

3.2 Restrisico 
 
Ondanks de maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico's nooit voor 100% 
weggenomen worden. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen zal een restrisico 
blijven bestaan. Het bevoegd gezag dient verantwoording te nemen voor dit restrisico. 
 
Het bevoegd gezag maakt deze afweging voor het restrisico d.m.v. de verantwoordingplicht voor het 
groepsrisico bij dit bestemmingsplan en dit brandweeradvies. De essentie is dat een bevoegd gezag 
zich uitspreekt over de aanvaardbaarheid van het restrisico. Daartoe moet in de afweging van het 
bevoegd gezag, naast de rekenkundige hoogte van het GR (en de ontwikkeling ten opzichte van de 
oriëntatiewaarde), tevens rekening te worden gehouden met een aantal kwalitatieve aspecten. Hiertoe 
behoren met name de aspecten 'zelfredzaamheid' (ruimtelijke ordening) en 'bestrijdbaarheid' 
(hulpverlening).  
 
Het is aan het bevoegd gezag om op basis van de verantwoordingplicht en het brandweeradvies een 
integrale afweging te maken tussen ruimtelijke, economische en sociale aspecten t.o.v. beperkingen 
en mogelijkheden vanuit de externe veiligheid. 
 


