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Onderwerp
Advies Omgevingsvergunning

Geachte heer Bouwmeester,
Op 4 december 2019 heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in het kader van
een omgevingsvergunning aanvraag conform het Besluit externe veiligheid
transportroutes (Betv) in de gelegenheid gesteld om een advies uit te
brengen. De aanvraag omgevingsvergunning is voor nieuwbouwplan "buiten
Weeresteyn", Zandpad 32 - perceel D1673, Nieuwersluis. Graag maak ik van
deze mogelijkheid gebruik.
In mijn advies ga ik in op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding
en beperking van de omvang van een ramp die dit plan kan bedreigen.
Daarnaast ga ik in op de mogelijkheden tot zelfredzaamheid.
Veiligheidsregio Utrecht

Beschouwing risico’s

Postbus 3154

Het nieuwbouwplan "buiten Weeresteyn" ligt binnen het invloedsgebied van de

3502 GD Utrecht

Rijksweg A2, spoorlijn Breukelen - Duivendrecht waarover transport van

088 878 1000

gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
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Voor het plangebied is het relevante risico een toxische wolk na een ongeval

veiligheidsregioutrecht

op het spoor of de weg. De afstand tot deze transportroutes is echter groter

@vrutrecht

dan de afstand die wij normaliter hanteren voor het nemen van maatregelen
De afstand welke hiervoor wordt aangehouden is de alarmeringsgrenswaarde
van 1 uur bij het weertype D5 (stabiel weer, windsnelheid 5m/s) in
verstedelijkt gebied.
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Het plangebied heeft op dit moment en na uitvoering van de nieuwbouw geen
bluswatervoorziening die voldoet aan het bouwbesluit en de richtlijn
bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer Nederland“. De
dichtstbijzijnde primaire bluswatervoorziening is een brandkraan aan het
Zandpad langs de Vecht op ca. 350 meter.

Advies
Ik adviseer u om:
1.

De bluswatervoorziening te verbeteren. Voor het treffen van de best
passende oplossing kunt u de initiatiefnemer contact op laten nemen
met onze medewerker Sander van Bilsen van het Team Ondersteuning
Repressie, te bereiken via mail s.van.bilsen@VRU.NL of op
telefoonnummer 088 - 878 3541

2.

De initiatienemer voor te stellen om tegen het gevaar van een toxische
wolk de mechanische ventilatie in de woning eenvoudig te kunnen
laten uitschakelen. Door deze maatregel kunnen de bewoners zich
enige uren beschermen tegen de toxische stoffen, maar bijvoorbeeld
ook tegen de rook van een grote brand.

Heeft u vragen?
Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de
behandelend medewerker van de directie Risicobeheersing van de
Veiligheidsregio Utrecht: Jelle Mulder, te bereiken via mail J.Mulder@VRU.NL
of op telefoonnummer 088-8783906.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

Geerlof Bijsterbosch
Teammanager Advies

i.a.a:

Dhr. E. Blokker, Provincie Utrecht.
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