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Geacht college,

Uw brief van

28 maart 2014
U heeft op 28 maart een adviesaanvraag ingediend bij de Veiligheidsregio Brabant –

Uw kenmerk

Zuidoost inzake de tweede versie van het ontwerpbestemmingsplan Van Kessel Olie te
Gemert – Bakel. In mei en juni 2013 hebben wij eerder advies over dit

Behandeld door

ontwerpbestemmingsplan gegeven. Hierbij treft u onze reactie over de tweede versie van

mw. S.D.J. Kleinheerenbrink

het bestemmingsplan aan.

Telefoon

(040) 2 608 632
In onze vorige adviezen hebben wij twee maatregelen geadviseerd. In de toelichting van

Ons kenmerk

het bestemmingsplan is te lezen dat in paragraaf 3.2.2. de door ons geadviseerde

14.U.01977

maatregel ten aanzien van de risicocommunicatie is uitgevoerd. De maatregel ten

Aantal bijlagen

aanzien van de aanrijdbeveiliging bij het LPG – tankstation is eveneens uitgevoerd. Dit
staat in paragraaf 3.2.5. van de toelichting omschreven. De Veiligheidsregio is positief

In afschrift aan

over het feit dat de gemeente Gemert – Bakel beide maatregelen heeft geïmplementeerd

Hoofd brandweerzorg van de
gemeente Gemert - Bakel de
heer K. van Bockel

dan wel uitgevoerd.
Ten opzichte van de voorgaande adviesaanvragen zijn bij de huidige aanvraag een
aantal onderdelen aangepast. De aangepaste onderdelen hebben geen gevolgen voor
de externe veiligheid conform artikel 13 van het Bevi. Wij adviseren u om te onderzoeken
of de aangepaste onderdelen gevolgen conform artikel 12 van het Bevi. Zo ja, dan zien
wij de adviesaanvraag ten aanzien van artikel 12 van het Bevi graag te zijner tijd
tegemoet komen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen
heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend adviseur.
Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,
namens deze,

P.P. van Bergen
Afdelingshoofd Omgevingsadvisering
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