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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsoag 6 yli 2021 16:29

Provinciaal Advies B0 woningen Blekersveld, Overveen

Beste mevrouw

Bedankt voor het toesturen van het ruimtelijk plan m.b.t. realisatie 80 woningen aan de Blekersveld in Overveen.
Het betreft een binnenstedelijke locatie naast een provinciale weg. Vanuit mobiliteit zijn er geen opmerkingen over
dit plan.

Er zal enkel regionale afstemming plaats moeten vinden conform artikel 6.3 Omgevingsverordening. Het plan moet
terug te vinden zijn op de regionale planmonitor. Wat ik zo snel zie is dat het geval. Wij hebben voor de rest geen

opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Provincie u*ø-uo'rn"rl'd
Houtplein 33, 2012 DE Haarlem

i

Provincie
Noord-Holland

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-
Holland.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

l"!
donderdag 8 jü2Azt 17:12

RE: Vooroverleg concept bestemmingsplan Blekersveld gemeente Bloemendaal

Geachte mevrouw

Dank voor het ons doen toekomen van het vooroverleg bestemmingsplan "Blekersveld'

Het voorontwerp-bestemmingsplan "Blekersveld" dat ProRail van u ontving in het kader van het vooroverleg ex artikel

3.1.1 Bro geeft ProRail aanleiding tot het geven van onderstaande reactie.

ln paragraaf 4.2 Geluid ontbreekt de beschouwing van het Railverkeer van de nabijgelegen spoorweg. ProRail

veizoeÈt u dit aspect inzichtelijk te maken, alsmede dit cumulatief inzichtelijk te maken met het wegverkeer.

ProRail behoudt zich het recht voor om in een volgende fase alsnog aanvullende c.q. nieuwe

opmerkingen/zienswijzen in te dienen.

Met vriendelijke groet,

I r. 'l\
'¡¡vt¡w.prorail.nl

Turperrburgli 1.63, Moreelsepark2,3511 EP Utrecht I Postbus 2038, 3500 GA Utrecht

Niet aanwezig op woensdag

ProRail

-

-Verbindt" Verbetert. Verduurzaamt'

Van:r ,1 r l>

Verzonden: donderdag t juli 2O2t L5:I2
Aan: r^ -
CC: l---
Onderwerp: Vooroverleg concept bestemmingsplan Blekersveld gemeente Bloemendaal

Geachte vooroverleg partner,

Hierbij doen wij u graag in het kader van het vooroverleg het concept bestemmingsplan Blekersveld van de
gemeônte Bloemendaal toekomen. Het bijbehorende bijlagenboek kan bekeken worden via onderstaande
link:

https ://we.tllt-23 RGVTa2a m



lndien dit plan aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, zien wij deze gaarne vóór 14 iuli 2021.
lndien u niet voor de bovengenoemde datum reageert, nemen wij aan dat u instemt met het plan.

Wij vertrouwen er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen
met de behandelend ambtenaar.

Met vriendelijke groet,

bloemendaar.nl I Bloemendaalseweg L58 | 2051 GJ I Overveen

HEE¡

Lees hier de volledige tekst van de e-mail disclaimer
Here you can read the ful¡ e-mail disclaimer-
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

woensdag i jufi 2421 15:43

RE: Vooroverleg - Bestemmingsplan Blekersveld

Beste mevrouw beste r

Hartelijk dank voor het toesturen van het concept bestemmingsplan Blekersveld. Mooi om te zien dat deze locatie

nu wordt aangewend voor woningbouw. lk heb het plan bekeken en kom tot de volgende conclusie:

De aard van het plan en de relatieve afstand tot het Haarlems grondgebied maken dat er geen Haarlemse belangen

geschaad worden. ln die zin hebben wij ambtelijk geen bezwaar tegen dit plan. Het is goed om te zien dat de

gemeente Bloemendaal deze locatie beschikbaar stelt ten behoeve van sociale woningbouw en hier haar regionale

verantwoordelijkheid in neemt. Wel heb ik twee opmerkingen:

- ln de toelichting is tot tweemaal toe aangegeven dat de gemeente Haarlem ten oosten van het plangebied -
aan de andere kant van N208 - ligt. Dit is niet onjuist, maar het wekt de indruk dat het grondgebied van

Haarlem direct aan de andere kant van de N208 begint. Echter, hier zit nog een stukje Overveen tussen en

de spoorlijn Haarlem - Uitgeest. De afstand tot het Haarlems grondgebied is circa 250 meter.

- V.w.b. de verkeersafwikkeling is opgenomen dat verkeer in de noordelijke richting waarschijnlijk zal

afwikkelen via de Willem de Zwijgerlaan en vervolgens N200. Echter, vanaf het plangebied is de korstte

route richting de N208/Randweg via de Dompvloedslaan en vervolgens richting Busken Huetlaan. Verkeer

richting Haarlem-Noord, Velsen en Alkmaar zal dus eerder deze route nemen dan de N200.

Succes met de verdere procedure en indien er nog vragen of opmerkingen zijn n.a.v. mijn reactie dan hoor ik dat

natuurlijk graag.

Hartelijke groet,

Omgevingsbeleid, gemeente Haarlem

ma:8 - di:8 - wo:8 - do: 8 - vr:8 (in de even weken op vrijdag afwezig)

Algemeen telefoonummer: 14 023

haarlem.nl/contact

Van:'-
Verzonden: maandag 28 juni 2021L2:23:22
Aan:;
Onderwerp: Vooroverleg - Bestemm i ngspla n Blekersve ld

Geachte vooroverleg partner,



Namens de gemeente Bloemendaal wil ik graag het concept bestemmingsplan Blekersveld versturen in het
kader van het vooroverleg. Helaas heb ik niet de beschikking over het email adres van de afdeling die zich

hiermee bezig houdt.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze mail naar de afdeling door te zetten die in het verlengde van het
vooroverleg dit bestemmingsplan kan beoordelen. Het concept bestemmingsplan (verbeelding,

toelichting, regels) staat in de bijlage. Het bijbehorende bijlagenboek kan bekeken worden via

onderstaande link:

https ://we.tllt-Rp D Pe3tDaQ

lndien dit p¡an aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, zien wij deze gaarne vóór 10 iuli 2021.

lndien u niet voor de bovengenoemde datum reageert, nemen wij aan dat u instemt met het plan.

Wij vertrouwen er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact

opnemen met de behandelend ambtenaar.

Bij voorbaat vriendelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

,-^--f,^-

I þloernCtda_e-L!! | Bloemendaalseweg 158 | 2051GJ I Overveen
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 9 juli 2021 14:29

Betreft: Adviesverzoek Concept bestemmi ngsplan Blekersveld, kenmerk:

2021-012862

Betreft : NL. I M RO.0377.Bveld-ow01

Geachte mevrouw'

Op 25 juni 2O2t ontving ik het voorontwerp bestemmingsplan Blekersveld (NL.lMRO.0377.Bveld-ow01). Daarbij

verzoekt u om een reactie in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro. Hieronder treft u mijn reactie aan

Advies
Na bestudering van het voorontwerpbestemmingsplan en met name de water gerelateerde aspecten, heb ik enkele

opmerkingen over de planontwikkelingen. ln de toelichting wordt enig inzicht gegeven in het benodigd

wateroppervlak dat ter compensatie van verhardingstoename moet worden gerealiseerd. Uit recente gegevens d.d.

8 juli 202L van de gemeente bl¡jkt dat het om andere oppervlaktes gaat dan in de toelichting zijn opgenomen. lk

verzoek u de meest recente inzichten in oppervlaktes op te nemen die bij de gemeentelijke projectleiders bekend

zijn.

Wij hebben onlangs in een reactie aan uw organisatie aangegeven dat voor verschillende onderdelen van de

uitvoering zowel een melding als vergunningplicht geldt. Volgens de plankaart behoort de watergang ten zuidoosten

niet tot het plangebied van het bestemmingsplan maar maakt wel deel uit van het projectgebied. Omdat de

watergang gedeeltelijk moet worden gedempt is het voor de aan- en afuoer van oppervlaktewater van belang dat de

bestaande verbindingsduiker onder de Westelijke randweg in stand blijft. Momenteel is het nog niet geheel duidelijk

maar naar verwachting voorziet het plan in de compensat¡e voor alle benodigde werkzaamheden ter compensatie

van de verhardingstoename en demping. Graag zien wij hierover het één en ander in de waterparagraaf

opgenomen.

Verhard oppervlak

Duidelijk is dat watercompensatie nodig is voor verhardingstoename. lk verzoek u in de bijlage waterparagraaf het

bebouwd, verhard oppervlak en onverhard terrein overzichtelijk weer te geven voor zowel de bestaande als de

toekomstige situatie.

Keur 2020

ln de toelichting is opgenomen dat voor de water gerelateerde aspecten de Keur en beleidsregels gelden. Dit is een

verouderde aanduiding. Voor de water gerelateerde aspecten (Waterwet) zijn de Keur van Rijnland 2020 alsmede

bijbehorende uitvoeringsregels van toepassing. De Keur en uitvoeringsregels kunt u vinden op onze website

www.riinland.net.

Wanneer voor de nieuwe ontwikkelingen een grondwateronttrekking en/of lozing van grondwater noodzakelijk is

wijzen wij u er op dat dit onderdeel van het plan mogelijk vergunningplichtig is in het kader van onze Keur. Rijnland

is bevoegd gezag voor de meest voorkomende categorieën van grondwateronttrekkingen. Voor meer informatie en

verdere uitleg hierover verwijzen wij u graag naar onze website https://www.riinland.net/loket/vereunningen/keur-

a lle-regels-op-een-rii/24-grondwater-onttrekken-en-infiltrere n/.



Vragen?
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met . via telefoonnummer J

' '. Uw verzoek om advies is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 2021-OL2862.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap van Rijnland
i-..' '(,. t'! g

Reageer door deze mail te beantwoorden, laat het zaaknummer in de onderwerpregel staan

Deze moil is op 8 juli 2027 verstuurd naar
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Locatiecode 2NA8120, Postbus 50, 6920 AB Du¡ven

Aangetekend

Gemeente Bloemendaal

Postbus 201

2050 AE Overveen

Bezoekadres
Dijkgraaf 4
6921 RL Duiven

Postadres

Locatiecode 2N48120
Postbus 50

6920 AB Duiven
Telefoon 088542644r'.

info@liander.nl
www.liander.nl

Contactpersoon Datum

8 juli2021
Ons kenmcrk

RLr-1305/20210021

Betreft

Reactie co ncept bestemmingsplan' Blekersveld'

Geachte heer/mevrouw,

Namens Liander N.V. maken wij u hierbij een reactie kenbaar op het concept bestemmingsplan

'Blekersveld'van de gemeente Bloemendaal (hiema: het concept).

Liander N.V. is eigenaar van transformatorstation Overveen, gelegen op circa 70 meter van het

plangebied van het concept en is daarmee belanghebbend.

Transformatorstati on Overveen
Het transformatorstiation ten oosten van het concept, gelegen aan de Westelijke randweg 14, is

een inrichting milieucategone 3.2 (100-200 MVA opgesteld vermogen). Op het

transformatorstation bevinden lch transformatoren die laagfrequent geluid produceren. Goede

ruimtelijke ordening voorkomt hinder en gevaar. Dit kan door voldoende afstand te houden tussen

milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen). ln de VNG

brochure'Bedrijven en milieuzonering'staan uitgebreide lijsten met richtafstanden. Voor

inrichtingen met een milieucategorie 3.2 geldt een richtafstand van ',l00 metervoorgeluid'

Vanwege uitbreiding van het transformatorstation in westelijke richting heeft Liander N.V. in goed

overleg met gemeente Bloemendaal een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op het

onbebouwde stukgrond komteen nieuwe 50/10 kV 40 MVA transformatorte staan en een 10 kV

gebouw. Het ontwerpbestemmingsplan ligt sinds september2O2O bij de gemeente om in

procedure genomen te worden.

ln het concept is een grootdeel van het plangebied aangemerK als woongebied. De minimale

afstand van het gebied op de plankaart wat aangemerkt is als woongebied, is 80 metertotaan de

grens van het transformatorstation waar Liandervoomemens is uit te breiden. Erwordt hiermee

niet voldaan aan de richtafstanden voorgeluid. Middels een ruimtelijke onderbouwing met een

akoestisch onderzoek kan echterworden aangetoond dat beoogde ontwikkelingen planologisch

inpasbaarzijn en ersprake is van een goede ruimtelijke ordening.

LianderN.V. teAmhem isonderdedvanAlliander.KvKOg104351 09104351Arnhem. BTWnr. NL8075.62.166.801

Bankrekening N 1S.|NG8.00000056.85 t.n.v. Liandêr N.V.



Datum

I juli2O21
Pagina
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Een akoestisch ondezoek wegverkeerslawaai (vanwege de aanwezigheid van de N208) is

uitgevoerd. Onduidelijk is echter in hoevene het akoestisch ondezoek rekening heeft gehouden

met laagfrequent geluid vanuit het transformatorstation en welke maatregelen hiervoorgefoffen
dienen te worden. Liandervezoekt derhalve uitvoering van een passend aanvullend akoestisch
ondezoek naar laagfrequent geluid en mogelijk te nemen geluidreducerende maatregelen voor
het concept, danwel aanpassing van het conceptwaarbij geluidsgevoelige bestemmingen op

voldoende afsbnd van het transformatorstration komen te liggen. Voorkomen moetworden dat de

realisatie van het concept de geplande uitbreiding van het transformatorstation onmogelijk maakt

of alleen tegen hoge kosten.

!ffi l
l

¡l

I
I

tt

tt
tll

¡ll

tll

lllI
Afbeeldlng 1a: Transformatorstaüon (bruln) en de

g¡enzen Yan hettemeln (roze)

Afbeeldlng I b: Locatievan het transformdorstat¡on

Conclusie
Wij veaoeken u het concept zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het

beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze reactie mondeling nadertoe te lichten en met

u meetedenken.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brid of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan

gerust contac{ metons op dooreen e-mail te sturen naar '-- '. We zullen dan

binnen drie werkdagen contact met u opnemen.

Met vriendelijke g roet,

Liander N.V.

Liander N.V. te Amh€m i6 ondsrded van Alliâder. KvK 09104351 09104351 Arnhem. BTWn¡. NL807562.166.801

Bankrêkenlng N195. 1NG8O00O0056.86 t.n.v. L¡ander N.V.



BRAmDwEen r$l
n Kennemerland

Sector Risicobeheersing
Team Regie

Postadres: Postbus 5514,2000 GM Haarlem

Aan het college van de Gemeente Bloemendaal

Postbus 201
2050 AE Overveen

L2 juli2O2t
20L6r576

2O2O24O8/ES

Scenario uitwerking
Advies Concept bestem mingspla n Blekersveld, Blekersveld

Bloemendaal

Datum

Aanvraagnummer

Contactpersoon

Mailadres

Telefoonnummer

Volgnummer brief

Bijlage(n)

Onderwerp

Geacht college,

Op 24juni 2021 verzocht mevrouw I mij om te adviseren op het concept

bestem mingspla n Bleke rsveld, te Overveen gemee nte Bloemendaa l.

Het plangebied ligt tussen de N 208 en de bestaande bebouwing aan het Blekersveld in

Overveen en betreft een kavel met de huidige bestemming "Groen". Het voornemen bestaat

om ter plaatse van het Blekersveld te overveen maximaal 80 woningen te realiseren. Deze

woningen zullen bestaan uit appartementen van variërende grootte. De beoogde ontwikkeling

wijkt af van de mogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan "Overveen 2013"

(vastgesteld d.d.27 juni 2013). Voorliggend bestemmingsplan betreft het nieuwe juridisch-

planologische kader voor het plangebied.

Dit Advies is ingedeeld in 2 delen, het eerste deel betreft het advies van de GGD, het tweede

deel betreft het advies van de brandweer.

GGD
Algemeen:
Deze locatie is vanuit gezondheidsoogpunt matig geschikt voor woningbouw, met name gezien

de geluidsbelasting en luchtkwaliteit dicht langs de N208. Omdat ons duidelijk is dat de

gemeente zich genoodzaakt ziet extra woningen te bouwen, geven we suggesties om zo goed

mogelijk in te richten, gegeven de omstandigheden die er zijn.

Luchtkwaliteit:
De woningen komen langs de N208 te staan, een 70 km weg met ongeveer 15.000

verkeersbewegingen per etmaal. Het is bekend dat concentraties luchtverontreinigende

stoffen afkomstig van wegverkeer, tot ongeveer 200-300 meter aan weerszijden van een

dergelijke weg verhoogd zijn. De geplande woningbouw valt binnen deze afstand' Bij het

realiseren van de woningen is het van belang om zorg te dragen voor te openen ramen met

name aan de zijde die van de weg af gelegen is en bij mechanische ventilatie te kíezen voor een

¡nstroomopening zo ver mogelijk van de weg gelegen.

Brandweer Kennemerland maakt deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeenten

Beverwijk, Bloemendaa!, Hoorlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, U¡tgeest, Velsen en Zondvoort
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Geluidsbelastine
De berekende (ongecorrigeerde) geluidsbelasting is fors. ln het adviesrapport wordt
aangegeven dat er onvoldoende aanpass¡ngsmogelijkheden zijn en voorgesteld om de normen
voor dit gebied aan te passen. Daarmee wordt het plan op papier mogelijk gemaakt, maar dit
verandert niets aan de geluidsbelasting van de toekomstige bewoners. ln het rapport wordt de

suggestie gedaan voor gevelisolatie voor een geluidsreductie van minimaal 29 dB. Daarmee

wordt in ieder geval met gesloten ramen een redelijk geluidsniveau binnen gerealiseerd. Graag

voegen we hier de suggestie aan toe, om bij het ontwerpen van de buitenruimte (zoals een

balkon) deze aan de stille zijde van de woning te realiseren en ook bij inrichting van de woning
rekening te houden met toekomstig gebruik. Dus ook de slaapkamers aan de stille zijde

ontwerpen.
Het geluidsscherm draagt niet bij aan geluidsreductie voor de hoger gelegen appartementen.

Groen
Het plan is onduidelijk over de maatregelen die genomen gaan worden ter vervanging van de

huidige hoeveelheid groen. Er wordt gesproken over mogelijkheden om dit tussen de

woonblokken te laten bestaan en een rand bomen langs de weg te plaatsen. Bomen hebben

enig effect op de hoeveelheíd geluid en de beleving ervan en kunnen daardoor positief

bijdragen. Omdat ín het stuk ook gesproken wordt over plaatsen van parkeerplaatsen tussen

de woonblokken, ontstaat de indruk dat er nog geen concrete uitwerking voor behoud van de

hoeveelheid groen bestaat. Ons advies is om hier aandacht voor te hebben, eventueel in

breder perspect¡ef, dus gemeente breed zoeken naar oplossingen om groen een rolvan
betekenis te laten hebben in ru¡mtel¡jke ordeningsvraagstukken.

Duurzame woninRbouw
ln dit plan is nog geen concrete uitwerkíng van de woningbouwplannen, maar op voorhand
toch een paar aandachtspunten. Houdt bij plaatsen van de woningen rekening met de ligging

ten opzichte van de zon en houdt de oppervlakte van de ramen beperkt in verband met

opwarming in huis. Bij keuze voor een duurzame warmtevoorziening zoals een warmtepomp, is

het van belang te kiezen voor een stil exemplaar. Energie isolatie is waardevol, maar kent het
risico op onvoldoende ventilatiemogelijkheden en daarmee samenhangend problemen met het

binnenklimaat. Als er later in het traject behoefte is aan verder advies over dit onderwerp, kunt

u zich wenden tot de GGD.

Brandweer
Op basis van artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transport (Bevt), bied ik u hierbij mijn

reactie aan. Bij het opstellen van dit advies is gebruik gemaakt van het door de gemeente

aangereikte plan en de Risicokaart (professionele versie).

Een systematische beoordeling van de aangereikte gegevens toont dat er aan het onderhavige
plan externe veiligheidsaspecten zijn verbonden.

Risicobronnen
Bij het vaststellen van het plan is een risicobron betrokken, namelijk het transport van

gevaarlijke stoffen over de N208.
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Advies

Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico zorgen niet voor een belemmering van de

gewenste ontw¡kkeling. De toekomstige bewoners kunnen echter wel met de effecten van een

calamiteit bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N208 geconfronteerd worden.

ln het onderzoeksrapport "Verantwoording hoogte groepsrisico" Staat dat toekomstige

bewoners alleen te maken kunnen krijgen met een calamiteit als gevolg van het transport van

brandbare vloeistoffen, maar n¡et te maken kunnen krijgen met een calamiteit met transport

van GF3 stoffen (propaan/LPG) omdat het invloedsgebied niet over het plangebied valt. Dit

laatste is echter niet juist.

ln tegenstelling tot wat er in het rapport staat ligt niet het wegvak 068 langs het plangebied

maar het wegvak 1L4. Het plangebied ligt dus volledig binnen het invloedsgebied van het

vervoer van GF3 over de N208. Het aantal transporten Qa/jaarl is echter laag en doordat het

wegvak ter hoogte van het plangebied een doorgaande weg betreft. ls de kans op een

calamiteit klein.

Om de risico's te beperken en de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en hulpverlening te

vergroten adviseer ik u om de onderstaande maatregelen toe te passen.

L Situering en (nood)uitgangen: De gebouwen dienen zodanig gesitueerd te worden dat

aanwezigen bij een (dreigende) brand (BLEVE) gelegenheid hebben te vluchten. Hierbij

dient min¡maal één (nood)uitgang van de bron af gericht te zijn. Alle (nood)uitgangen

dienen aan te sluiten op de infrastructuur binnen en buiten het plangebied.

Z. Risicobewustzijn: Draag zorg voor een goede informatievoorziening aan de aanwezige

personen, opdat men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit. U kunt hierbij

denken aan publieke voorlichtingscampagnes als 'Denk vooruit'.

3. Ontsluiting en bluswater: De benodigde ontsluitingswegen en bluswatervoorzieningen

¡n het plangebied dienen, in overleg met de sector Risicobeheersing van de Brandweer

Kennemerland, te worden gerealiseerd. lk adviseer u om bij de aanleg van nieuw

oppervlakte water als compensatie voor de toename van de verharding, deze geschikt

(bereikbaarheid en diepgang) te maken om als secundair bluswater te kunnen

gebruiken.

Restrisico
De beschouwde risicobronnen kunnen in de voorziene situatie leiden tot incidenten met

effecten of slachtoffers binnen het plangebied. De genoemde maatregelen kunnen de omvang

van mogelijke incidenten reduceren tot een omvang die beter beheersbaar wordt geacht voor

de hulpverleningsdiensten.

Opgemerkt dient te worden dat ik mij met betrekking tot het uitbrengen van dit advies heb

beperkt tot de zaken die betrekking hebben op c.q. gerelateerd zijn aan (externe) veiligheid.

Graag verneem ik uw besluit met betrekking tot dit advies. Daarnaast adviseer ik u gaarne in de

verdere procedure(s) tot vaststelling van het bestemmingsplan.
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Voor nadere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de opsteller van dit advies.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
Namens deze,

Bijlage
t. Plasbrandscenario bij wegtransport gevaarlijke stoffen over de N208

Door een incident ontstaat een scheur in de wand van de tankauto met vloeibare brandstof. De

brandstof stroomt uit en vormt een vloeistofplas. Ontsteking van de brandstof leidt tot een

hevige brand. Het effectgebied waarbinnen dodelijke slachtoffers kunnen vallen is circa 85

meterl.
o Binnen het effectgebied zijn wel/geen (beperkt) kwetsbare objecten gelegen/voorzien,

te weten ....

Ze lfredzo a m he i d bij pl asbra n dsce n o ri o

Een plasbrand als gevolg van een incident met een tankwagen kan zich snel ontwikkelen. Het

effect is zichtbaar voor de aanwezigen binnen het plangebied en kan juist worden ingeschat: zij

dienen het scenario te ontvluchten.
¡ Binnen het plangebied kunnen bij een incident slachtoffers vallen. Ten aanzien van de

zelfredzaamheid van aanwezigen bij dit scenario zíjn geen beperkingen geconstateerd.

De infrastructuur binnen het plangebied moet zo worden aangelegd dat ontvluchting
in westelijke richting mogelijk is en aansluit op de bestaande infrastructuur.

Hulpverlening bij plasbrondscenario

Er is geen sprake van opbouw van het incident. Bij aankomst van de hulpverleningsdiensten is

het effect reeds maximaal en heeft mogelijk brandoverslag plaatsgevonden naar de

nabijgelegen objecten. De hulpverleningsdiensten dienen zich te richten op bronbestrijding
alsmede voorkoming en bestrijding van secundaire effecten.

e Ter plaatse en in de omgeving zijn momenteelonvoldoende bluswatervoorzieningen
aanwezig om een dergelijk scenario te bestrijden / escalatie te voorkomen. Het
geschikt maken van oppervlakte water als secundaire watervoorziening zorgt er voor
dat er wel voldoende bluswater aanwezig is.

2. BLEVE-scenario bij wegtransport gevaarlijke stoffen over de N208

Een BLEVEF.Ut!Blâdwijzern¡etBedefinieerd'-taenario verloopt als volgt: door een incident kan een brand
ontstaan waarbij de tankauto met een tot vloeistof verdicht gas (LPG) is betrokken. De coating
van de tankwagen raakt hierbij beschadigd waardoor de tank direct wordt aangestraald. De

druk in de tank neemt daardoor toe, waarna de tank kan ontploffen. Ontsteking van de

I Bron: Scenarioboek exteme veiligheid (Veiligheidsregio Kennemerland, versie I .0 april 20 I 1)
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brandstof leidt tot een grote vuurba12. Het effectgebied waarbinnen dodelijke slachtoffers

kunnen vallen is circa 230 meter3.
¡ Binnen het effectgebied zijn kwetsbare objecten voorzien, te weten de nieuw te

bouwen woningen, waar bij een incident slachtoffers kunnen vallen.

r Door de grote hitteontwikkeling kan er brandoverslag optreden naar diverse objecten

in het plangebied.

Ze lfre dzao m h e id bij B LEV E-sce n o ri o

Een BLEVE als gevolg van een incident met een tankauto met tot vloeistof verdicht gas kan zich

binnen 20 à 30 minuten ontwikkelen. Een beginnende brand is zichtbaar voor de aanwezigen

binnen het plangebied. Desondanks zullen zij een dreigende ontploffing met zeer grote

effectafstanden níet voorzien, tenzij ze adequaat gealarmeerd worden en het dreigende

scenario kunnen ontvluchten.
o Ten aanzien van de zelfredzaamheid van aanwezigen bij dit scenario zijn geen

beperkingen geconstateerd.
r De (nood)uitgangen van de te bouwen objecten moeten zo gesitueerd worden dat

deze van de risicobron af gericht zijn.
¡ De infrastructuur binnen het plangebied moet zo worden aangelegd dat ontvluchting

in westelijke richting mogelijk is en aansluit op de bestaande omliggende

¡nfrastructuur.

H u I pve rle ni n g bij B LEVE-sce n a ri o

Er is wel sprake van opbouw van het incident. Escalatie van een beginnende brand tot een

ontploffing kan alleen voorkomen worden wanneer een effectieve inzet van de hulpverlening

mogelijk is. Daartoe is een inzet nodig gericht op bronbestrijding, met voldoende

bluswatervoorzieningen, een snelle alarmering en opkomst, gevolgd door onmiddellijke inzet

van de brandweer.
o Nabij de N208 zijn momenteel (on)voldoende bluswatervoorzieningen aanwezig om

een dergelijk scenario te bestrijden en escalatie te voorkomen'

Na het onverhoopt plaatsvinden van een BLEVE dienen de hulpverleningsdiensten zich te

richten op secundaire effecten, onder andere het bestrijden van diverse (grote) branden in de

omgeving.
o Nabij het plangebied zijn momenteelonvoldoende bluswatervoorzieningen aanwezig

om een geëscaleerd scenario als gevolg van een BLEVE te bestrijden. Het geschikt

maken van oppervlakte water als secundaire watervoorziening zorgt er voor dat er wel

voldoende bluswater aanwezig is.

o Het beschouwde scenario kan leiden tot een situatie waarbij de hulpvraag het

hulpaa nbod overschrijdt.

2 Als gevolg van een incident tijdens het lossen van LPG kan niet alleen en BLEVE, maar ook een fakkel- of
wolkbrandscenario optreden. De effecten van deze scenario's zijn echter duidelijk kleiner en zodoende verder niet

beschouwd.
3 Bron: Scenarioboek externe veiligheid (Veiligheidsregio Kennemerland, versie I .0 april 20 I I )
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Ondenrerp
Vooroverleg concept bestemmingsplan Blekersveld in Bloemendaal

Geacht college,

De reaclietermijn is met een paar dagen verstreken maar we willen toch nog graag reageren op

bovengenoemd voorontwerp-6ur,"'l,- ingsplan en hopen dat u deze brief nog wil meenemen in de procedure.

Het in het kader van vooroverleg toegezonden Vooroverleg concept bestemmingsplan Blekersveld in

Bloemendaal geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Ter veiligstelling van onze in het plan te leggen c.q. aanwezige leidingen verzoeken wij u vooral ook die

voonruaarden in acht te nemen die openbare nutsbedrijven nu eenmaal moeten stellen om hun taak in het

algemeen belang te kunnen uitoefenen. Een zeer belangrijke voorwaarde is die van het beschikbaar stellen

va-n voldoende ru¡mte in openbare grond voor het ondergronds verkeer. Deze ruimte dient vrij te zijn van

Oo*en e.n stet etig€ beplanting, terwijl de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat ons leidingnet te

allen tijde goed béreikbaar blijft. lngeval de leidingstrook voorzien wordt van verharding, dient deze verharding

'open,ie zfn. Tevens dient het leidingtracé vrijte blijven van opslag e.d.. ln dit kader willen wij u wellicht ten

overvloede wijzen op de Nederlandse norm NEN 7171-1en de praktijkrichtlijn NPR 7171-2. Onderdeelhiervan

vormt een standaard dwarsprofiel voor een woonstraat en een industriegebied.

Wi¡ zullen het op prijs stellen als u, alvorens tot effectuering van het plan wordt overgegaan, in overleg treedt

met ons bedrijf onder telefoonnummer

Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het PWN-distributienet ten behoeve van de te realiseren

nreuwbouw wordt ontworpen op de drinkwatervraag. Vervolgens wordt in overleg met de brandweer

(gemeente) bestudeerd of het verzoek om bluswater (op de diverse tocaties in het plan) in het ontwerp kan

viorden ingepast. ln de gevallen dat dit niet kan worden gehonoreerd, dient de brandweer (gemeente) naar een

alternatieve bluswatervoorziening uit te zien. Wij attenderen u erop dat alternatieven, naar onze inschatling, in

een zeer vroeg stadium ontwikkeld dienen te worden eodat er voldoende financiêle middelen voor vri.igemaakt

kunnen worden.
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W¡ vragen u eveneens aandacht voor het standaarddocument VANN. Dit document is door de nutsbedrijven in
Noord-Holland opgesteld ten behoeve van de aanleg van voorzieningen in nieuwbouwgebieden. Dit document
is op te vragen bij ons bedrijf.

ln het belang van de volksgezondheid mogen de in het plan gelegen gronden geen gevaarlijke stoffen
bevatten, die na leidingaanleg in het drinkwater terecht kunnen komen. Zonder uw tegenbericht nemen wij aan
dat in het onderhavige plan geen vervuilde gronden aanwezig zijn.

Voor de verleende inzage van het plan zeggen wij u dank.

Hoogachtend,
PWN
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