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Geacht college, 
 

U heeft mij op 12 augustus 2021 gevraagd te adviseren over de verandering van het 

bestemmingsplan aan de Waterloseweg 47 in Apeldoorn. U wilt weten of deze verandering 

past binnen de normen van de wet- en regelgeving. In deze brief geef ik u graag 

antwoord. Daarnaast geef ik u adviezen over de algemene fysieke veiligheid. Door deze op 

te volgen, verkleint u de kans op calamiteiten, of - als er zich toch een ongeluk voordoet - 

beperkt u de gevolgen.  

 

Bij het opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van: 

• De toelichting op het concept-bestemmingsplan Waterloseweg 47 Apeldoorn 

• Het scenarioboek externe veiligheid (www.scenarioboekev.nl)  

• De signaleringskaart 

• De geoviewer VNOG t.b.v. de bluswatervoorziening. 

 

Advies over Bevi, Bevb en Bevt 

Op basis van de aangeleverde stukken blijkt dat uw voornemen past binnen de normen 

van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). 

 

Op ongeveer 60 meter van het plangebied bevindt zich het spoortracé Amersfoort-

Apeldoorn-Enschede waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt (zie kaart 1). 

 

Het plangebied ligt binnen de 200 meter zone (gearceerd paars gedeelte kaart 1) van het 

spoortracé. Echter, door het realiseren van één woning zal het groepsrisico niet of 

nauwelijks toenemen. Een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet 

noodzakelijk. 
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Advies over de algemene veiligheid 

Bereikbaarheid 

Het plangebied is goed bereikbaar voor de hulpverleningsdiensten. 

 

 
Kaart 1 

 

Bluswatervoorziening 

De bluswatervoorziening in de nabijheid van het bestemmingsplan is niet optimaal. Ik 

adviseer u om contact op te nemen met uw accounthouder VNOG de heer J.W. Verkruijsse. 

U kunt hem bereiken via 088-3107520 of j.verkruijsse@vnog.nl.  

 

 
 

Zelfredzaamheid 

Het plangebied valt binnen het bereik van de bestaande WAS-palen. Het ministerie gaat op 

termijn deze wijze van alarmering in Nederland (gefaseerd) beëindigen.  

De zelfredzaamheid van de burgers binnen uw gemeente kan vergroot worden door het 

gebruik van NL-alert. Hierop wordt door de overheid de komende jaren verder 
geïnvesteerd. Burgers zullen echter zelf het initiatief moeten nemen om hun mobiele 

telefoon hiervoor geschikt te maken (zie: http://www.crisis.nl/nl-alert). 

 

Plangebied 

Plangebied 
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De zelfredzaamheid van toekomstige bewoners/gebruikers van de bouwwerken en 

bewoners binnen uw gemeente kan worden vergroot door hen te attenderen op deelname 

aan ‘Stan the CPR network’ (voorheen Hartveilig Wonen). Dit is een hulpsysteem waarbij 

vrijwilligers opgeroepen kunnen worden om iemand te reanimeren (met AED), in 

afwachting van een ambulance. Deelname aan ‘Stan the CPR network’ kan levens redden.  

 

 

Tot slot 

Heeft u vragen over deze brief of wilt u iets met ons bespreken? Bel of mail dan gerust met 

J.W. van Gortel, telefoonnummer 088-3106384, e-mailadres j.vangortel@vnog.nl. 

Fijn als u ons laat weten wat u gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar 

rekening mee houden bij onze preparatie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, 

 

 

 

 

 

W.J.C. van der Worp 

teamleider Omgevingsveiligheid 

 

 


