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Concept Bestemmingsplan Bosweg 1 Eeserveen 

Geachte heer Hoogvliet, 

U stuurde ons op 2 december 2015 een aanvraag voor een advies voor een concept bestemmingsplan voor 
de Bosweg 1 in Eeserveen. In deze brief leest u ons advies. 

Algemeen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), dat in oktober 2004 van kracht werd, verplicht het 
bevoegd gezag de externe veiligheid mee te wegen in het beleid. Het Bevi stelt grenzen aan het risico dat 
bedrijven mogen veroorzaken voor hun omgeving (het 'plaatsgebonden risico'). Zo moet ertussen risicovolle 
bedrijven en risicogevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen, scholen) een bepaalde afstand blijven om 
mensen in de omgeving te beschermen. Daarnaast gaat het besluit in op de kans op een ramp waarbij een 
groep mensen betrokken is (het 'groepsrisico'). Voor het groepsrisico geldt dat onderbouwing van het risico 
plaats dient te vinden als er besluiten genomen moeten worden die vermeld zijn in de artikelen 4 en 5 van 
het Bevi. 

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid 
buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt o.a. welke 
veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 
normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

Van belang bij Buisleidingen is ook de Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten, WION, ook wel 
'Grondroerdersregeling' (afspraken over graven), die per 1 juli 2010 officieel in werking is getreden. Alle 
gegevens over hogedrukaardgasleidingen binnen de gemeente kunnen op de provinciale risicokaart worden 
gevonden. 

VROM heeft het Handboek buisleidingen in bestemmingsplannen gepubliceerd waarin praktische informatie 
en voorbeelden staan hoe buisleidingen in bestemmingsplannen opgenomen kunnen worden. 
Het Handboek buisleiding in bestemmingsplannen dient als handleiding voor teksten in nieuwe 
bestemmingsplannen. 

Bevi-inrichtingen binnen het plangebied 
Het plangebied is geïnventariseerd op de zogenoemde Bevi-bedrijven (vergunde situatie en feitelijke 
situatie). Hieruit blijkt dat in het plangebied geen Bevi bedrijven gelegen zijn. 

Route gevaarl i jke stoffen 
In de gemeente Borger-Odoorn is geen routering gevaarlijke stoffen vastgesteld. 
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Buisleidingen 
Er worden alleen externe veiligheidsafstanden vastgesteld voor hogedruk aardgasleidingen. Voor leidingen 
met een ontwerpdruk lager dan 16 bar is geen externe veiligheidsbeleid van kracht. 
Volgens het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), van kracht per 1 januari 2011, zijn gemeenten 
verplicht om bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met het plaatsgebonden risico 
(PR) en het groepsrisico (GR). Daarnaast dient in elk bestemmingsplan ruimte gereserveerd te worden voor 
onderhoud aan de leiding door een belemmerende strook op te nemen van minimaal 5 meter aan 
weerszijden van de leiding met een bouwverbod en een aanlegvergunningenstelsel. Conform het gestelde in 
het Besluit externe veiligheid buisleidingen dient in de regels rekening gehouden te worden met de 
belemmerende strook van minimaal 5 meter aan weerszijden van de leiding waarbinnen tevens de PR 10" 6 

gelegen moet zijn. 

Binnen het plangebied is geen buisleiding aanwezig. 

Hoogspanningslijnen 
Binnen en in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen Hoogspanningslijnen gelegen die nadelig op 
het plangebied kunnen werken. 
Bluswatervoorzieningen 
Voor het bestrijden van een brand is de brandweer afhankelijk van een goede bluswatervoorziening. 
Conform de Wet op de Veiligheidsregio's moet een gemeente zorgen voor een openbare 
bluswatervoorziening. Bij locaties waar geen toereikende openbare bluswatervoorziening kan worden 
aangelegd, zal de eigenaar moeten zorgen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening in 
overleg met de brandweer. 
De brandweer maakt gebruik van tankautospuiten en tankwagens, aangevuld met vulpunten voor de 
tankwagens als primaire en secundaire bluswatervoorziening. 
Verder zijn geen voorzieningen nodig. 

Bereikbaarheid 
Het is belangrijk dat in geval van calamiteiten hulpverleningsdiensten direct ter plaatse kunnen komen en 
zonder beperkingen hulp kunnen verlenen. Om die reden dienen alle objecten in het plangebied via twee 
onafhankelijke wegen bereikbaar te zijn voor de hulpverleningsdiensten. 
Het gebied voldoet aan deze vereisten. 

Opkomsttijd bandweer 
Het brandverloop gaat tegenwoordig zo snel dat drie zaken zeer belangrijk zijn om slachtoffers te 
voorkomen: het voorkomen van brand, het ontdekken van brand en het vluchten bij brand. 
De brandweer heeft als taak het houden van een brandscheiding ter voorkoming van branduitbreiding en het 
beschermen van niet-zelfredzame personen achter die scheiding. 

Op 18 maart 2008 heeft het college het basisbrandweerzorg niveau vastgesteld. Besloten is dat een eerste 
brandweereenheid in 80% van de gevallen binnen 15 minuten na alarmering op het hulpverleningsadres 
aanwezig dient te zijn. In de uitwerking van het collegebesluit is tevens aangegeven dat, indien bij 
toekomstige situaties de landelijk geldende normtijden worden overschreden, er in overleg met de 
brandweer besproken dient te worden welke compenserende maatregelen getroffen dienen te worden. 
Gezien de ligging van het plangebied is de verwachting dat binnen 15 minuten het eerste uitrukvoertuig ter 
plaatse zal zijn. 

Wij adviseren u bij de uitwerking van de plannen de brandveiligheidsmaatregelen op elkaar af te stemmen. 
Denk hierbij aan de BlObiz factoren. Bouwkundige voorzieningen, Installatietechnische voorzieningen, 
Organisatorische voorzieningen, brandweeropkomsttijd, inventaris en de zelfredzaamheid van de aanwezigen. 
Tevens zal voor een camping een gebruiksvergunning aangevraagd moeten worden bij de gemeente Borger-
Odoorn. 

Tot slot 
Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u boven 
aan deze brief. 

Met vriéndeHjke^gföet 

zeboom, 
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