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Advies concept wijzigingsplan 'Landelijk gebied, Holte 5 en 8 Onstwedde'

Geachte mevrouw Koops,

Op 15 september 2016 heeft Veiligheidsregio Groningen uw kennisgeving ontvangen aangaande het 
concept wijzigingsplan fLandelijk gebied, Holte_5 en 8 Onstwedde'.Hierin stelt ugveiligheidsregio G_r_oni_ngen 
in de gelegenheid tot het uitbrengen van een reactie. De veiligheidsregio heeft het wijzigingsplan in het 
kader van externe veiligheid beoordeeld. In deze brief ontvangt u onze reactie.

Aanleiding 
De twee agrarische bedrijven met neventak intensieve veehouderij zijn beëindigd. Onderhavig 
wijzigingsplan is bedoeld om de agrarische bestemming om te zetten in een woonbestemming.
De situering van de bestaande gebouwen wijzigt niet.

Risicobronnen en beschouwing I 

Uit de beoordeling van het concept wijzigingsplan en de Risicokaart blijkt dat beide locaties buiten de 
invloedsgebieden liggen van:

risicovolle inrichtingen, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
risicovolle transportroutes, zoals bedoeld in de Wet Basisnet en het Besluit transportroutes externe 
veiligheid;
risicovolle buisleidingen, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

Gelet hierop is geen sprake van externe veiligheidsrisico's en bestaat geen verantwoordingsplicht van het 
groepsrisico. Veiligheidsregio Groningen heeft beide locaties tevens beoordeeld in het kader van de 
bestrijdbaarheid (bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen).

Bestrijdbaarheid V 

Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de 
omvang_van een ramp. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de 
hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun taken. Om de bestrijdbaarheid 
goed te kunnen beoordelen is gekeken naar de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen in het 
verordeningsgebied.
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Concept wijzigingsplan 'Landelijk gebied, Holte 5 en 8 Onstwedde'

Bereikbaarheid 
Het wijzigingsgebied en de omgeving zijn beoordeeld op de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Om te 
bepalen of de hulpdiensten tijdens een ramp of een zwaar ongeval voldoende snel kunnen optreden, is de 
opkomsttijd beoordeeld. Beide locaties grenzen aan de Holte. Hierdoor is het gebied als geheel voor I 

hulpdiensten voldoende snel en in voldoende mate tweezijdig te benaderen.
H 

B/uswatervoorzieningen 
V 

Het wijzigingsgebied is ook beoordeeld op deaanwezigheid en beschikbaarheid van bluswatervoorzie-g 
ningen. Om te bepalen of voldoende bluswater beschikbaar is, is zowel de aanwezigheid van primaire 
(brandkranen) als secundaire (open water) bluswatervoorzieningen beoordeeld. In de omgeving van beide 
percelen is geen open wateraanwezig. Wel, is ter hoogte van het perceel Holte 5 een brandkraan 
aanwezig. Hierdoor zijn de bluswatervoorzieningen voor beide percelen in vo|doende_ mate aanwezig.

Conclusie r 

ln de omgeving van het verordeningsgebied zijn geen risicovolle inrichtingen dan wel buisleidingen 
aanwezig die van invloed zijn op het wijzigingsgebied. De transportroutes voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen liggen op dusdanig grote afstand dat deze niet van invloed zijn op het wijzigingsgebied. De 

f 

bestrijdbaarheid is tevens beoordeeld en hieruit blijkt dat er geen extra maatregelen noodzakelijk zijn.
Samenvattend geeft het voorliggende wijzigingsplan geen aanleiding tot nadere advisering door 
Veiligheidsregio Groningen. V 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog 
vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw De Boer.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,
namens deze, de regionaallcommandant brandweer,
namens hem,

Piet Tolsma 
Teamleider Specialistisch Aldvies 

Deze brief is in afschrift verzonden aan:
Veiligheidsregio Groningen, Cluster Zuid, clustercommandant 


