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'Landelijk

gebied, Holte 5 en 8 Onstwedde'

Geacht college,
Op 17 november 2016 heeft u het ontwerp-wijzigingsplan 'Landelijk gebied, Holte 5 en
en de
bijbehorende stukken toegezonden. U stelt Veiligheidsregio Groningen in de gelegenheid om in het kader
_veiligheid_op hetwijzigingsplantereageren.
T

In een eerder stadium heeft Veiligheidsregio Groningen geadviseerd over het concept wijzigingsplan
(20 oktober 2016, kenmerk advies Z/16/012098). Destijds is geconstateerd dat het plangebied niet in de
invloedsgebieden van risicovolle inrichtingen, transportroutes
en buisleidingen ligt. Uit de beoordeling van
het ontwerp-wijzigingsplan blijkt dat dit advies opgenomen is.

De toelichting op het wijzigingsplan kent een paragraaf 'Fysieke veiligheid'. In deze paragraaf wordt
aangegeven dat een toetsing aan veiligheidsaspecten niet noodzakelijkis aangezien het een bestaande
.woning betreft. Enkel de functie wijzigt. Dergelijke situaties moeten echter ook getoetst worden aan de op
dat moment geldende wet- en regelgeving. Een dergelijke functiewijziging kan wel degelijk impact hebben
op de veiligheidsaspecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de realisatie van een kinderopvang of een
zorgboerderij in een voormalig agrarisch pand. Veiligheidsregio Groningen verzoekt u de paragraaf
'Fysieke veiligheid' gelet op bovenstaande aan te passen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te_hebben. Mocht u vragen hebben, dan lichten wij deze
graag toe. Hiervoor kunt u contact opnemen met Lisette de Boer (O88 162 4931) van het Team
Specialistisch Advies van Veiligheidsregio Groningen.
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