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Geacht college,

Op 15 juli 2019 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de
ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Kuipersweg 748 en 74 (nieuwbouw
zwembad)te Buitenpost toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.
Door de sterke veroudering van het zwembad in Buitenpost, heeft de gemeenteraad besloten om het
zwembad nieuw te bouwen. Het zwembad wordt gerealiseerd op het parkeerterrein van het huidige
zwembad, zodat het huidige in gebruik kan blijven tot de nieuwe is geopend. Het verkopen van LPG
bij het naastgelegen tankstation zal worden wegbestemd, omdat het nieuwe zwembad in de
veiligheidszone van het LPG tankstation zou komen te staan.

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.
Op dit moment is er een LPG tankstation aanwezig noordelijk gelegen van het plangebied, maar
deze wordt middels dit bestemmingsplan wegbestemd. Om die reden wordt deze ook niet
meegenomen in dit advies. Deze installatie met bijhorende veiligheidszone dient van de risicokaart
afgehaald te worden. Tevens dient, wanneer van toepassing, de chloorbleekloog opslag aangepast
te worden op de risicokaart wanneer deze verplaatst is naar de nieuwe locatie.
Repressief advies
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.
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Aangezien de ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft op de basisbrandweerzorg en er in de
huidige situatie geen knelpunten zijn op basis van de bovengenoemde aspecten, ziet Brandweer
Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies.

Advies
a

De LPG-installatie en bijhorende veiligheidszones te verwijderen van de risicokaart wanneer

a

deze wordt weggehaald;
De chloorbleekloogopslag, indien van toepassing, te wijzigen op de risicokaart wanneer deze
verplaatst wordt.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
229
89 71.
Lars van Tongeren, medewerker risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 0BB
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Wijgaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.
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dagelijks bestuur
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igheidsregio Fryslân,
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