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Advies externe veiligheid BP Walestraat, Stramproy gemeente Weert

Geachte heer Obbema,
Op 26 oktober 2020 heeft u de Veiligheidsregio Limburg-Noord om advies gevraagd over de realisatie
van negen levensloopbestendige woningen gelegen aan de Walestraat te Stramproy. De locatie ligt
binnen een afstand van circa 40 meter van de Julianastraat N292, waarover incidenteel transport van
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Dit advies wordt gegeven in het kader van artikel 7 uit het Besluit
externe veiligheid transportroutes (Bevt). Omdat er slechts sprake is van realisatie van negen
wooneenheden, die in de plaats komen van een bestaande bedrijfslocatie, is er geen toename van het
groepsrisico te zien. Ons advies richt zich op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en
beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen
in het invloedsgebied.
Bestrijdbaarheid
Het plangebied is voor de hulpdiensten alleen bereikbaar via de Walestraat waardoor het initiatief niet
voldoet aan een meerzijdige bereikbaarheid voor hulpdiensten conform paragraaf 3.3 van het
regionale beleid bluswater en bereikbaarheid (zie bijlage). In principe moeten er twee onafhankelijke
routes, die toegang geven tot het plangebied aanwezig zijn. Op deze wijze kan de brandweer het
plangebied bovenwinds (uit de rook of giftige dampen) benaderen en is de kans op blokkades door
bijv. (weg)werkzaamheden te verwaarlozen. Een mogelijke oplossing is om het plangebied bereikbaar
te maken vanuit de bestaande toegangsweg zijde Molenstraat. Deze weg kan worden afgesloten
conform het beleid bluswater en bereikbaarheid. Op deze wijze is er geen sprake van een openbare
weg wat wellicht tegemoetkomt aan uw verkeersbeleid.
Er zijn voldoende bluswatervoorzieningen om een incident binnen het plangebied te bestrijden.

Zelfredzaamheid
Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te vergroten worden de volgende maatregelen
geadviseerd:
Communiceer actief over de risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen over de N292 met de
bewoners van het plangebied. Daarbij geldt als handelingsperspectief: schuil in de woning of vlucht
indien de overheid dit aangeeft (o.a. via NL-alert of WAS procedure) van het risico vandaan en hou
rekening met de wind. Dit bevordert de zelfredzaamheid van personen in de nabijheid van
risicobronnen;
Aangezien een toxisch scenario (maatgevend) zich kan ontwikkelen vanuit de N292 dient de
mechanische ventilatie binnen de woningen centraal afsluitbaar uitgevoerd te worden door middel van
een gemakkelijk te bereiken noodschakelaar (bij voorkeur in de meterkast) zodat de bewoners deze in
geval van een calamiteit kunnen bedienen. Deze afschakelbare ventilatie kan uiteraard ook van
toegevoegde waarde zijn bij een brandscenario, waarbij de woningen in de rook komen te liggen.
Graag worden wij op de hoogte gehouden van de verdere besluitvorming.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Hein Gommans, adviseur risicobeheersing, telefoonnummer 088 - 11 90 630 of via
h.gommans@vrln.nl.
Met vriendelijke groet,
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