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Geachte mevrouw Tichelaar, 

In het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. 
van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, hebben wij van u het voorontwerp 
bestemmingsplan 'Gasvoorziening Spijkweg 30 (9130)' ontvangen. 

Via deze brief geven wij een reactie op het plan. 

Inhoudeli jk 
Het voorliggend ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische 
regeling ten aanzien van de eigendommen van de Gasunie in het plangebied ter 
hoogte van de Spijkweq 30 te Biddinghuizen. 

Door middel van de digitale watertoets heeft u van Waterschap Zuiderzeeland 
voor het plangebied een standaard waterparagraaf/uitgangspuntennotitie 
ontvangen (d.d. 8 oktober 2014, dossiercode 20141008-37-9702). 

Uit de betreffende watertoets is de procedure "geen waterschapsbelang" naar 
voren gekomen. Dit betekent dat het waterschap, in verband met het beperkte 
waterschapsbelang, het niet noodzakelijk acht om, aanvullend op de digitale 
watertoets, in vooroverleg te treden omtrent voorliggend plan. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande heeft het waterschap geen op- en/of aanmerkingen 
ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan 'Gasvoorziening Spijkweg 30 
(9130)'. 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer C. van der Heijden via de 
e-mail: c.vanderheiidentazuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-46 91 98 81. 

Hoogachtend, 

het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college, 

de teammanager Waterprocedures, 

PR 

mevrouw ing. J.P. Borneman 
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Geachte mevrouw Tichelaar, 

Naar aanleiding van uw adviesverzoek aangaande het voorontwerp bestemmingsplan 'gasvoorziening Spijkweg' 
deel ik u mee, behoudens de adviezen in de bijlage, in te stemmen met het voorontwerp. 

Brandweer Flevoland heeft het bestemmingsplan beoordeeld op externe veiligheid. Het advies richt zich op de 
risico's voor, beperking van, zelfredzaamheid bij en bestrijdbaarheid van een incident met gevaarlijke stoffen. De 
uitwerking vindt u in bijlage I. 

Conform artikel 3.43 van de Algemene wet bestuursrecht ontvang ik graag van uw zijde een afschrift van het 
genomen besluit. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer N. Naber, afdeling Risicobeheersing, 
telefoon 0900-0165 of 06-30281261. 

ten 

Ing. G. Spruit MCDm 
Voorzitter Veiligheidsdirectie Flevoland 



Bijlage I; uitwerking advies gasvoorziening Spijkweg 

Risicobron 

Het plangebied is vrijwel uitsluitend de gasvoorziening zijnde twee buisleidingen en een gasdrukmeet-
en regelstation. Er wordt gesteld dat beide geen PR 10-6 contour hebben, echter in de analyse uit 2010 
(zie documentatie bestemmingsplan p.59) l i jkt het laatste deel van de 570-12 voor het GOB wel een 
contour te hebben. 

Beperking van de omvang 

Door de conserverende aard zijn ruimte maatregelen om het risico te beperken niet opportuun. Er 

zijn er reeds een belemmeringenstrook en een veiligheidszone opgenomen. Wel zou het 

bovengenoemde PR 10-6 gebied opgenomen kunnen worden. Daarnaast is het raadzaam 

werkzaamheden aan de gasvoorziening af te stemmen met het plaatsvinden van evenementen. 

Zelfredzaamheid 

Om bij een incident zelfredzaam te zijn moeten burger op de hoogte zijn van risico's in hun omgeving 

en een idee hebben wat ze kunnen doen ten tijde van een incident. Veiligheidsregio en gemeente 

verzorgen vooraf de risicocommunicatie. Echter, gezien de speciale aard van het terrein, is het met 

name het attractiepark en de evenementenorganisatie die op de hoogte moet zijn van de risico's met 

bijbehorende scenario's. 

Bij een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen verzorgen de veiligheidsregio met de gemeente de 

alarmering en crisiscommunicatie, via WAS-sirenes, omroepinstallaties, publieke omroepen (radio, 

televisie, internet) en beschikbare netwerken (telefoonnetwerken, NL Alert). Beschikbaarheid kan in 

het gebied beperkt zijn en kan verschillen per evenement door de doelgroep. 

Het plangebied kent voldoende mogelijkheden om te voet (binnen het gebied) van de risicobronnen 

af te vluchten. Al is dit mede afhankelijk van de inrichting van specifieke evenementen. 

Bestrijdbaarheid 

In zijn algemeenheid is een incident met een hogedruk gasleiding niet goed te bestrijden. De 

buisleiding dient afgesloten te worden en leeg te branden. Secondaire branden zijn wel goed te 

bestrijden als de buisleiding is uitgebrand. 

Het plangebied is voor het grootste deel beperkt bereikbaar en dan alleen via het 

evenemententerrein en of attractiepark (Handreiking bereikbaarheid). Daarnaast lijkt er voldoende 

bluswater beschikbaar in de vorm van open water (Handreiking bluswater). 

Opgemaakt door: 

N. Naber 

13 juli 2015 
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