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Advies rapportage Onderzoek Externe Veiligheid verdubbeling N381 Donkerbroek
Oosterwolde

-

Geachte mevrouw, heer,
Op 21 april 2016 heeft u aan ons ter advisering het Onderzoek Externe Veiligheid voor de N381
toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.
Omschrijving plan
Het onderzoek behelst de mogelijke uitbreiding van het tracé Donkerbroek Oosterwolde van de
N381. Dit traject is momenteel uitgevoerd als een autoweg met 2x1 rijstroken. Het onderzoek gaat in
op de situatie rondom externe veiligheid voor een autoweg van 2x2 rijstroken.
—

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven, In ons advies richten wij ons op
het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico
aanvaardbaar is.
Externe veiligheid
De situatie rond externe veiligheid wordt bepaald door het vervoer van gevaarlijke stoffen over deze
weg.
De
•
•
•
•
•

brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:
plaatsgebonden risico
groepsrisico
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
bestrijdbaarheid
zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.
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Vervoervangjflke stoffen
De berekende gevolgen van de uitbreiding van de weg op de externe veiligheid zijn dusdanig klein
dat een verdere verantwoording van het groepsrisico niet aan de orde is.
Ten aanzien van de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid worden in deze fase van het project nog
geen knelpunten verwacht. Wel wil Brandweer Fryslén graag betrokken blijven bij het verdere
proces.
Repressief advies
Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In 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.
Grote aanpassingen aan infrastructuur kunnen doorwerken in de opkomsttijden en bereikbaarheid
van hulpdiensten, Dit geldt zowel voor de situatie waarin daadwerkelijk gewerkt wordt aan een tracé
als de gevolgen van het verdwijnen of verschijnen van bijvoorbeeld (oude/nieuwe) op- en afritten of
kruisingen.
Gelet de fase waarin het plan voor verbreding van de N381 nu verkeert is nog geen definitief
uitsluitsel te geven over deze aspecten. Daarom zou Brandweer Fryslân in de ontwerp- en
realisatiefase nader betrokken willen worden bij het project.
Advies
In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:
Brandweer Fryslân te betrekken bij de ontwerp- en realisatiefase van het project.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R.
de Groot van Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 229 8914.
—

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw Organisatie wordt verwerkt. Deze
informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak.
Wij gaan eran uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.
HoogachtenJ,
Namens het ageljjks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor de

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Bra dweer Noordwest Fryslân
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