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Geacht college,

Datum

Onderwerp

Aanvulling bestemmingsplan
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Cranendonck
1 februari 2017

Op 10 januari heeft u ons geïnformeerd over de beantwoording van ons eerdere advies

Uw brief van

en het proces over het bestemmingsplan Duurzame Industriepark Cranendonck. Bedankt

10 januari 2017

dat u ons op de hoogte houdt. Ter aanvulling van uw antwoorden hebben wij een aantal

Uw kenmerk

opmerkingen.
Behandeld door

Onze aanvulling op uw beantwoording

dhr. PMF van der Vleuten

Ten eerste in antwoord op uw vraag: Ja, wij zijn het eens met uw beantwoording op ons

Telefoon

advies.

(040) 2 203 638

Ten tweede adviseren wij onderstaande punten die een aanvulling zijn voor een zo veilig

Ons kenmerk

mogelijk plangebied. In het document ‘Externe veiligheid Duurzaam Industriepark

P026187

Cranendonck’ is op bladzijde 14 tot en met 16 puntsgewijs ingegaan op ons advies van

Aantal bijlagen

12 oktober 2015.
In afschrift aan

Aanvulling


Op punt 1 ‘dimensionering bluswater’.
Voor het vaststellen van de juiste dimensionering kunt u de beleidsregels

Afdelingshoofd Brandweerzorg
Dommelstroom, de heer J. van
den Broek

‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening’ toepassen.

P09-00002

In 2016 zijn deze beleidsregels vastgesteld en toegelicht binnen de gemeente

P

Cranendonck. De dimensionering is afhankelijk van de scenario’s die kunnen
plaatsvinden bij de bedrijven. Wij zijn altijd bereid u daarbij te ondersteunen.


Op punt 2 ‘Bereikbaarheid plangebied’.
Wij adviseren daarom om een calamiteiteningang te realiseren in het plangebied
aan de Fabrieksstraat .
De opkomsttijd voor de eerste tankautospuit naar het plangebied voldoet ter
hoogte van de Fabriekstraat maar niet bij de poort van Nyrstar. Vandaar dit
aanvullende advies.



Bezoekadres

De opkomsttijd blijft dan voldoen en loopt dan niet op naar een overschrijding.

Deken van Somerenstraat 2
5611 KX Eindhoven
Telefoon (040) 2 203 203
info@vrbzo.nl
www.veiligheidsregiobzo.nl

.

Postadres

Op punt 3 ‘Geen snelheidsbeperkende maatregelen’.
Wij adviseren om op de route van de kazerne via de Fabrieksstraat naar het
plangebied geen snelheidbeprekende maatregelen te realiseren.

Postbus 242
5600 AE Eindhoven

*P026187*

Vervolg

Omgevingsadvisering

In uw beantwoording over ons advies uit 2015 wordt een aantal keer gesteld dat bij de
verdere uitwerking hier rekening wordt gehouden. Wij zouden hierover graag op de
hoogte willen blijven. Met name de punten 1, 2, 3, 5, 6 en 7. U kunt ons altijd vragen om
mee te denken over de verdere uitwerking van deze punten.
Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,
namens deze,

Onderwerp
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Cranendonck
Ons kenmerk
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