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Onde|erp Advies vooron|erp bestemmingsplan ''Centœm
Waddinxveen''
Geachte College,
De gemeente Gouda heeq de Regionale BrahdWeer Hollands Midden verzocht om, in het kader
van het Besluit externe veiligheid in|chtingen (Bevi) en de circulaire ''Zonering Iangs hogedruk
aardgastranspodleidingen 1984, advies uit te brengen over het vooron|erp bestemmingsplan
centrum Waddin|een''. Het gemeentebestuur is als bevoegd gezag veran|oordelijk voor het
Yimtqlijk beleid en beleid met betrekking tot rampenbest|jding. Het advies van de regionale
brandweer kan het bevoegd gezag ondersteunen bij de veran|oording van het groepsrisico. Het
brandwee|dvies geeft inziçht in de voorbereiding op en de bestrijding van zware ongevallen en
rampen, alsmede de beperking van h|t ontstaan en de effecten daarvan. Vanuit de diverse
belangen maakt het gemeehtebestuur uiteihdelijk een eigen a|eging omtrent het groepsrisico.
Hef plangebied ligf op 60 meter afstand van een hogedruk aardgastranspodleiding. Door de
Gasunie is een risicoberekening gemaakt. Uit deze berekening blijkt dat het plaatsgebonden
risico op de gehele Ieiding ligt en daarom geen rol speelt. Het gr|epsrisico is hoog, maar blijq
onder de o|ënterende waarde. De hoogte van het groepsrisico wordt bepaald door de bestaande
bebouwing. Door de on|ikkeling van het plangebied neemt het groepsrisico niet sighi|cant toe.
De gemeente Waddin|een heeq een veran|oording groepsrisico opgesteld. In deze
veran|oording is gekeken naar de bestrijdbaarheid van een ihcident met de genoemde Ieiding
en naar de zelfredzaamheid van de bewoners ingeval van een calamiteit.
De plaatselijke brandweer zal de hogedruk aardgastranspodleiding meenemen in een nog op te
sfellen aanvalsplan. Het scenario ''calamiteit aardgasleiding* wordt opgehomen in het
oefenprogramma van de brandweer.
De aanrijt' ijd van de brandweer voldoot aan de weqelijke norm. Er is voldoende bluswater
aanwezig.
Bij de verdere on|ikkeling van het plangebied is het van belâng te kijken haar zel|edzaamheid.
lk adviseer voor een aantal besîande en mogelijk nieuw te pn|ikkelen objecten met verminderd
zelfredzame personen een zelfredzaamheidplan op te stellen.
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Ik adviseer u bovenstaande maatregelen mee te nemen en goed te borgen in on|ikkeling van
het plangebied.
Indien u nog vragen heeq kunt u contad opnemen met de heer J.
Brandweer Hollands Midden, telefoon 071-3661859
Meijer van de Regionale
Ik vertrouw erop u hiermede voldbende ge'l'nformeerd te hebben.
Hoogachtend,
H.E.N.A. e er
Command h gl nale Brandweer Hollands Midden
i.a.a. i udiens idden Holland
Brandweer Waddinween
Tarief
Het Algemeen Bebtuur vah de Regionalè Brandweer heeft voor het geven van de adviezen op het gebied
van Externe Veiligheid de volgende netto tari|ven vastgesteld:
* Eehvoudige adviezen: f 475,-@ Complexe adviezen: f 2.300,* Zeer complexe adviezen: afrekening op urenbasis
@ Spoedeisende adviezen: tweemaal het aengegeven tarief.
Het voorliggende advies valt onder de categorie: eenvoudige adviezen.
Voor dif advies wordt f 475|- in rekening gebracht door de Regionale Brandweer Hollands Midden.
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