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Brandweeradvies voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied gemeente Aa en Hunze 

Geacht college, 

In januari ontvingen wij van u een verzoek om advies. Uw adviesvraag betreft het voorontwerp-
bestemmingsplan Buitengebied. In deze brief vindt u ons advies. 

Maatregelen 
Wij adviseren u de volgende maatregelen te treffen: 

Voor de weg N33 geldt dat er sprake is van een plasbrandaandachtsgebied en veiligheidszone. Omdat 
deze zoneringen ruimtelijke beperkingen met zich mee kunnen brengen is het aan te bevelen deze 
zonering weer te geven op de plankaart en in de regels. 

Gezien de lage groepsrisico's rond risicobronnen zijn er geen andere te adviseren maatregelen. 

Risicobronnen 
Het buitengebied kent een aantal risicobronnen in het kader van externe veiligheid. Een inventarisatie en 
beschrijving van de risicobronnen is gemaakt door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Het door hen 
opgestelde documentonderzoek Externe Veiligheid - Risicoanalyse Bestemmingsplan Buitengebied 
Gemeente Aa & Hunze' is als uitgangspunt genomen voor dit brandweeradvies. 

De in dit advies beschouwde risicobronnen zijn onder te verdelen in: 
Transportroutes voor gevaarlijke stoffen (over de weg en via buisleidingen); 
Risicovolle inrichtingen (LPG-tankstations, zwembaden, opslagen met gevaarlijke stoffen, propaantanks. 

Gasbehandelingsstations en hoogspanningsleidingen vallen niet onder het externe veiligheidsbeleid en zijn 
daarom in dit advies niet verder meegenomen. 

Verantwoording van het groepsrisico 
Verantwoording van het groepsrisico is alleen noodzakelijk wanneer (beperkt) kwetsbare objecten in het 
plangebied zich bevinden in het invloedsgebied van een transportroute of risicovolle inrichting. 

Er zijn geen risicovolle inrichtingen die met hun invloedsgebied over (beperkt) kwetsbare objecten 
vallen. Daarom is verantwoording van het groepsrisico voor de aanwezige risicovolle inrichtingen niet 
aan de orde. 
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De transportroutes over de weg hebben een laag groepsrisico, waardoor kan worden volstaan met een 
beperkte verantwoording van het groepsrisico, waarbij wordt onderzocht of maatregelen ten aanzien 
van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid nodig zijn. 
Voor de aanwezige buisleidingen geldt dat vanwege het lage groepsrisico eveneens kan worden 
volstaan met een beperkte verantwoording. 

Voorkomen of beperken van incidenten (bestri jdbaarheid 
Brandweer Drenthe beschikt over voldoende materieel en materiaal om de gevolgen van een incident op een 
transportroute voor gevaarlijke stoffen (weg of buisleiding) te bestrijden. Er zijn ten aanzien van de ^ 
bestrijdbaarheid daarom geen extra te adviseren maatregelen. 

Zelfredzaamheid 
Burgers kunnen via de risicokaart opzoeken welke risico's zich in hun directe leefomgeving bevinden. Gezien 
de kleine kans op een incident en het lage groepsrisico rondom de aanwezige risicobronnen zijn aanvullende 
maatregelen ten aanzien van zelfredzaamheid niet noodzakelijk. 

Tot slot 
Heef u naar aanleiding van dit advies nog vragen? Neemt u dan contact op met onze specialist risico en 
veiligheid, Esther Klap. Haar contactgegevens vindt u boven aan deze brief. 

Hoogachtend, 
Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe, 
Namens deze, 

Hoofd Risicobeheersing 
Gerrit-Jan Ruesink 
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