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Geacht College^
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 6 maart 2012 per mail, treft u hierbij het
advies aan van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Directie Brandweer, met
betrekking tot bestemmingsplan " 1 ^ herziening De Stadswerven, locatie Oranjelaan".
Op basis van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS), Besluit
externe veiligheid inrichtingen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen wordt het
Bestuur van de Veiligheidsregio in de gelegenheid gesteld om in verband met het
groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van
bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de
zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting.
Het onderstaande advies is tot stand gekomen aan de hand van het Toetsingskader
Externe Veiligheid. Dit toetsingskader kent een vijftal aspecten die in samenhang worden
bekeken, te weten plaatsgebonden risico, groepsrisico, zelfredzaamheid, beheersbaarheid
en resteffect.
Het plangebied ligt op 520 meter van het midden van de Beneden Merwede. Over de
Beneden Merwede vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Gezien de grote afstand
heeft alleen een ongeval met een transport van toxische gassen (bijv. ammoniak) invloed
op het plangebied.

Conclusie en aanbevelingen
De
•
•
•

veiligheidstoets levert de volgende conclusies op;
Het plangebied ligt buiten de PR 10"^ contouren;
Het groepsrisico neemt niet toe door het bouwplan en
De realisatie van het bouwplan zal leiden tot een geringe toename van het aantal
mogelijke slachtoffers.
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In het kader van de zelfredzaannheid verdient het aanbeveling bij de realisatie van het
bouwplan de volgende maatregelen te creiren:
• Ventilatie die centraal buitenwerking kan worden gezet.
De onnwonenden, gebruikers en andere betrokkenen dienen geïnfornrieerd te worden over
een drietal zaken. Ten eerste over de plannen/bestemming in hun directe omgeving en
de mogelijke risico's als gevolg. Vervolgens over de maatregelen die de overheid treft
om de risico's te beperken. Tot slot over de handelingsperspectieven voor de burger zelf
om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventueel incident. Dit kan door middel
van het publiceren van teksten op de website of in de gemeenterubriek. Maar hiertoe
kunnen ook andere communicatiemiddelen worden ingezet. De gemeente is wettelijk
verantwoordelijk voor risicocommunicatie. De regionaal risicocommunicatie adviseur,
werkzaam bij de Veiligheidsregio, kan hierbij ondersteunen.
Ik adviseer u tevens bij de ontwikkeling van het plangebied In contact te treden met de
lokale brandweer voor wat betreft de advisering over de brandveiligheid van de
gebouwen en de bereikbaarheid en de bluswatervoorziening van het plangebied.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met de heer PJ.C, Gruijthuijsen van het Bureau Expertise en
Advies Brandweer van mijn dienst. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 078-635 5318.
Voor advies over risicocommunicatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. van Biene,
adviseur Risicocommunicatie van mijn dienst. Zij Is bereikbaar op telefoonnummer
078-635 5409 of per E-mail em.van.biene@vrzhz.nl.
Graag ontvang Ik van uw zijde een afschrift van het genomen besluit.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van VgÜtgheidsregio Zuid-Holland Zuid,
namens
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