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Uw brief van

U hebt van ons de brochure ‘richtlijn advisering externe veiligheid voor ruimtelijke
plannen’ ontvangen. In deze brochure kunt u lezen of bij een bepaalde ruimtelijke

Uw kenmerk

ontwikkeling in uw gemeente een standaardadvies van VRBZO van toepassing is, of dat
u bij VRBZO een advies op maat moet aanvragen.

Behandeld door

dhr. PMF van der Vleuten
Het afwegingscriteria staat ook onderaan dit advies. Als een standaardadvies van
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toepassing is dan adviseren we u om onderstaande adviespunten mee te wegen bij de

(040) 2 203 638

verantwoording van het groepsrisico. Wij ontvangen graag uw verantwoording over het

Ons kenmerk

standaardadvies dat is gebruikt bij een ontwikkeling. Zo kunnen wij dit meenemen in
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onze repressieve voorbereiding.

Aantal bijlagen
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In afschrift aan



Communiceer actief met de omwonenden in het plangebied over de risico’s van

P09-00002

de gevaarlijke stoffen. Geef daarbij aan wat omwonenden moeten doen bij een
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incident, namelijk vluchten van risicobron af. Dit bevordert de zelfredzaamheid
van omwonenden. Dit advies geldt ook voor bedrijfshulpverleningsorganisaties.


Pas de beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening van VRBZO toe.
Wanneer een beoogde oplossing aan de beleidsregels voldoet, kunt u ervan
uitgaan dat een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten en een adequate
bluswatervoorziening gerealiseerd wordt. De beleidsregels staan op
https://www.brandweer.nl/brabant-zuidoost/regionaal-beleid

Bij bestemmingplannen waarbij zich een toxisch scenario (giftige schadelijke stoffen) kan
voordoen adviseren wij u tevens de volgende maatregelen:


Bezoekadres

Aanzuigopeningen bevinden zich bij voorkeur hoog en afgekeerd van de
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www.veiligheidsregiobzo.nl

risicobron.

Postadres

In een nieuw op te richten gebouw waar mechanische ventilatie wordt toegepast
moet de ventilatie op eenvoudige wijze uitgezet kunnen worden.
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5600 AE Eindhoven
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Voer extra controle uit bij de uitvoering van bouwvergunningen op de detaillering
van ramen en gevels. Overmatige ventilatie als gevolg van tocht wordt daardoor
voorkomen. Als de voorwaarden uit het Bouwbesluit strikt worden nageleefd
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bieden gebouwen gedurende 4 uur voldoende bescherming bij een toxisch
incident.
Contact
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen via 040-2203203 en
omgevingsadvisering@vrbzo.nl. Naar dit emailadres kunt u ook de verantwoording over
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het standaardadvies naar toe sturen.
Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,
namens deze,

E.E.J.M. van Vliet
Afdelingshoofd Omgevingsadvisering

Het afwegingscriteria voor het standaardadvies:
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Voor loodsen e.d. gelden lagere isolatie-eisen waardoor toxische stoffen sneller in het gebouw
kunnen doordringen.
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