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Stêd en Plattelân
F. Jilderda / (058) 292 52 43 of f.jilderda@fryslan.frl

Ondenruerp : voorontwerpbestemmingsplan Tenniscomplex Harkema

Geacht college,

Op 2 november 2015 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen

Met het plan zijn geen provinciale belangen in het geding.

Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

Mw. drs. C.T. de Vries
Wnd. Hoofd Team Ruimte
Afdeling Stêd en Plattelân

-1t1- Ons kenmerk: 01261644



BRANDWEER
Fryslân

Gemeente Achtkarspelen
college van burgemeester en wethouders
ter attentie van M. Streefkerk
Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Postbus 612

8901 BK LEEUWARDEN

T 088 22 99 666

F 088 22 99 661

I www.brandweerfryslan. nl

E info@brandweerfryslan.nl
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Datum 13 november 2015

Onze referentie UIT/1 5005383/8RW/BFURB

Uw referentie

Uwbrief van 2 november2015

Behandeld door R.J.J. de Groot
Doork¡esnummer 088 22 98 914

E-mail r.degroot@brandweerfryslan.nl

Bûlagen 1

Onderwerp Advies voorontwerpbestemmingsplan Tenniscomplex Harkema

Geacht college,

Op 2 november 2015 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op
de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Tenniscomplex Harkema
toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Externe veiligheid
Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te
plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe
veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Digitale veiligheidstoets
Om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd,
verzoeken wij u om gebruik te maken van de digitale veiligheidstoets (www.veiliqheidstoets.nl).
Een uitdraai van het advies van de digitale veiligheidstoets is reeds per mail aan u toegezonden.

Repressief adv¡es
Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. ln 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.

Aangezien de ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft op de basisbrandweerzorg, ziet Brandweer
Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies.
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BRANDWEER
Fryslân

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R.
de Groot van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 - 229 8914.

Wijgaan n uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag

rüì

Namens het
voor deze

bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân
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Ontwi kkel i n g_plan_Advies_1
Project: Tenniscomplex Harkema

Datum: '13-11-2015

Naam bedrijf/instelling: Brandweer Fryslân

Telefoon: 088229 89 14

Adres: Postbus 612

Postcode: 8901 BK

Plaatsnaam: Leeuwarden

Samenvatting

ln de onderstaande tabel zijn de gegeven antwoorden en de daarbij behorende gevolgen kort samengevat.

lnhoud

Uit de toets blijkt dat er in of buiten het plangebied geen risicovolle inrichting of buisleiding gelegen zijn die van

invloed zijn op dit ruimtelijk plan. Ook vindt er geen veryoer van gevaarlijke stoffen plaats. Externe veiligheid is

daarom nietvan toepassing op dit ruimtelijk plan. Verantwoording van hetgroepsrisico is dan ook niet aan de

orde. Het bevoegd gezag is in dit geval niet verplicht Brandweer Fryslân om advies te vragen in het kader van

externe veiligheid. Desondanks zou Brandweer Fryslân het plan willen beoordelen in het kadervan de basis

brandweerzorg.

Acties

. ln het ruimtelijke plan kan ondersiaande externe veiligheidsparagraaf worden opgenomen. fevens kan dit

advies worden toegevoegd aan de bijlage van het plan.
. Het is aan te bevelen om Brandweer Fryslân te betrekken bij dit ruimtelijk plan in het kader van de basis

brandweerzorg.

LrggËn er Frnnen ngr prangenreq nsEovoile rnrrcmrngen¡ oI tqgen er þu[en neÌ
plangehied risico¡olle inriclrtingen diÊ mogelijk van invloed zijn op het plangebied? ûf
vr,ryden dese dcr het plan mogelijk gemaald?

Nee

È'evrnqBn ztcn otrJeEIËn lvrätr mEnsen vEfill|ven gI KunnEn \,Erut¡rrenJ þtnnen net
invloedsgebied ræn de inrichting? tf vvüden dese dos het plan mogelijk gemaûld?

¡v.v.t

ÈJevrncfen zrcn KvlEÎsþtre oþJeËren þtnnen üe PE 'l u-Þ contour Tan de tnfËhting sf
v!'tden dse dor het plan rnogelijk gemâñld?

,1'. V. I

MAAHI nfl prän nreuwts trÊFËrKr Kvvsr$ffire oFIEcrÊn mogetüt( Þtnnen üe PE 1u-Þ
contour?

rv.r.L

LrggÊn er þtnnen hel plangehred þutsletdtngen, 01 ltggen €f buften het plangebled
huisleidingen die nogelijk van invlûËd zijn op het plangebied? tlr+urden deze door het
plan mogelijk qemaâld?

Nee

EEvlngen zlct'ì þlnnan nel lnvloecEgeþlefl vün de þulsleldinglenJ oþJæ'tën 1rvgtr mensen
kunnen l¿erþlijven? ûf p,,rden dge door læ{ plan mogelijk gemaald?

¡u. r/. r.

Ee\rrnflen zrEn flnnen gE Hr.r 'ru-Þ Eofltour van ge þutstetfltng Kw8lsmre BþJEcten ot
vlsden dece mogelijk gemâald?
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uvorqEn Er trnnEn E¡E Fr{ I U-Þ COmOIJ nIEUVÌ,€ nEpErHI Krrvetrstrtre oþJeclen mogellJß
gemaald?
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Lrggen ef þrnnen het FlåflgeþredtrâæpÐffout€s, 01 ltggen et hutten hEt Flangeh¡ed
transpa'trouhs die mogelijk vsn invloed zün op het plangebied? üf vrrydan deøe dos
het plsn mogelijk gBmaald?

Nee

EevrnsEn ztEfi Þlnnen nü rnvtoe|Fgeþteü vån qe trårEForlEr.Íqsl ÐFJefienr¡/aår
mensen kunnen uerblijven? ût vr,wden dese daor het Flãn mogelijk gemaald?
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E evrnff qe onFMKKeilng zrcn Hnnen luu.meler van geltâfEFoffornqsJr /v. u. ¡.

tse1rrnfi fle ünN'¿l{t(Êlng zrcn þrnnen net ptestrEndåandæmsgebied? ¡11.|/.r.



Mariie Streefkerk

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

Sandra van Strien <svanstrien @wetters kipfrysla n. n I >
donderdag 5 november 201514:34
Marije Streefkerk
Andrea Suilen
Reactie op voorontwerpbestemmingsplan Tenniscomplex Harkema

Geachte mevrouw Streefkerk,

Op 3 november zor5 ontvingen wij het voorontwerp bestemmingsplan Tenniscomplex Harkema. ln deze e-mail
geven wijonze reactie op het plan.

Voor het plan is een wateradvies opgesteld. Dit wateradvies is verwerkt in de waterparagraaf in de Toelichting en
opgenomen in de bijlagen. Wij gaan er vanuit dat bij de uitvoering van het plan de adviezen worden opgevolgd. Het
plan geeft ons dan ook geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Graag worden wU op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in het plan, omdat deze van invloed kunnen
zijn op het watersysteem.

Met vriendelijke g roet,

Sandra van Strien
Cluster Plannen

Wetterskip Fryslân T o6 - 46 t7 z:-35 | Postbus 36, 89oo AA Leeuwarden
E sva nstrien (Ðwetterski pfryslan. n I I www.wetterskipfryslan. n I

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

Van : Ma rije Streefkerk [mailto : m.streefkerk@achtkarspelen. nl]
Verzonden: dinsdag 3 november 2015 3:28
Aan: Info; 'provincie@fryslan.nl'; r.degroot@brandweerfryslan.nl; s.veerbeek@brandweerfryslan.nl;
risÍcobeheersing@brandweefryslan.nl; Vries, Inge de
CC: t.dejong@fryslan. nl
Onderwerp: FW : voorontwerpbestemm ingspla n Ten niscom plex Ha rkema

Goedemiddag,

De link in mijn mail van gister (zie onderstaand bericht) blijkt onjuist. Hieronder de link die wel werkt. Excuses voor
het ongemak.

http: //ruimtelijkeplannen. nl/web-roo/?planidn =N L.IMRO.0059. PH Hatenniscomplxl5-VOO1

Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,

Marije Streefkerk
juridlsch beleidsmedewerker ruimtelijke plannen

t 0511548230

IPaginanummer]



Mariie Streefkerk

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Met vriendelijke groet,

lnge de Vries
Adviseur Externe Veiligheid en
Adviseur m.e.r.

06 46 99 42 s9
0566 750 432
i.devries(Ofumo.nl

FU]I'D

Vries, lnge de <i.devries@fumo.nl>
maandag 16 november 201512:29
Marije Streefkerk
RE: voorontwerpbestem m ingsplan Tenniscom plex Harkema

Hoi Marije,

lk heb naar het plannetje in Harkema gekeken. Vanuit EV bestaan, zoals ook al in het voorontwerp staat opgenomen,
geen belemmeringen. Als een bestemmingsplan binnen 200 meter vanaf een weg is gelegen waarover vervoer van
gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden, is deze weg relevant in verband met transport van gevaarlijke stoffen. De
Betonwei ligt op meer dan 200 meter van het plangebied. Verder liggen op ruime afstand een aantal buisleidingen.
De dichtstbijzijnde ligt op circa 1 150 meter. Dit houdt in dat er geen invloedsgebieden over het plangebied vallen.
Verder bevinden zich ook geen risicovolle inrichtingen in de buurt van het plangebied. Geen probleem dus!

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen dan hoor ik het graag.

Fryske Utflerlng¡tslln$ Mllfeu en Omfouwlng

Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden
J.W. de Vissen¡vei 10,9001 ZE Grou
0566 750 300
info@fumo.nl
urww.fumo.nl

Van : Ma rije Streefkerk fma ilto : m.streefkerk@achtka rspelen. n l]
Verzonden: dinsdag 3 november 2015 15:29
Aan: Vries, Inge de
Onderurerp: RE : voorontwerpbestemm ingspla n Tenniscom plex Harkema

Hoi lnge,

Heb het probleem gevonden en je net een nieuwe link gestuurd

Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,

Marije Streefkerk
juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke plannen

t 0511548230

Van: Vries, lnge de Imailto:¡.¿evr¡es I
Verzonden: dinsdag 3 november 2015 15:15
Aan: Marije Streefkerk
Onderwerp: RE: voorontwerpbestemmingsplan Tenniscomplex Harkema

lk kijk er even naar. Anders overleggen we morgen nog even

Groet,
lnge

Van : Ma rije Streefkerk [ma i lto : m. streefkerk@achtka rspelen. n l]
Verzonden: dinsdag 03 november 2015 15:13

IPaginanummer]




