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¥ 

Nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Harssens 2014  

 

  

 

 

 

Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn. 

 

 

1. Algemeen 
 

Het ontwerpbestemmingsplan Harssens 2014 heeft vanaf 26 mei 2014 tot en met 7 juli 2014 ter visie gelegen. 

Gedurende deze termijn is door één personen/instanties zienswijze(n) ingedient.  

 

In hoofdstuk 4 wordt een samenvatting weergegeven inhoudende hoe om te gaan met de ingediende 

zienswijzen en welke voorstellen naar uw raad worden gedaan om het ontwerp bestemmingsplan aan te 

passen en gewijzigd vast te stellen.  
 

Procedure 
Op de volgende pagina’s wordt de zienswijze nader behandeld en van commentaar voorzien. Bij de 
beantwoording van de zienswijzen zal allereerst iedere zienswijze kort worden weergegeven. Vervolgens volgt 
de gemeentelijke reactie en tenslotte wordt in een apart voorstel aangegeven in hoeverre de zienswijze 
aanleiding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Het nummer van de zienswijze komt overeen met het nummer in de bijlage.  
 

Na vaststelling door de Raad van de voorliggende nota van beantwoording worden degenen die een zienswijze 

hebben ingediend onder toezending van deze zienswijzennota op de hoogte gebracht.  

 
Binnen twee weken na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het raadsbesluit bekendgemaakt en 
wordt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd. Het moment van bekendmaking wordt verlengd 
naar zes weken indien 

 Gedeputeerde Staten of VROM- inspecteur tegen het ontwerp bestemmingsplan een zienswijze hebben 
ingediend en deze niet volledig is overgenomen; 

 de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen heeft aangebracht t.o.v. het 
ontwerp. 

 
Gedurende de termijn van ter inzage (zes weken) kan een beroepsschrift tegen het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan plan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking m.i.v. de dag na die  
o waarop de beroepstermijn van zes weken afloopt  

 – voor het hele bestemmingsplan - of indien een beroep is ingesteld uitgezonderd het onderdeel 
o waarop het beroep betrekking heeft en waarvoor een voorlopige voorziening is ingedient. 
o waarop de Raad van State uitspraak heeft gedaan  

 – voor het onderdeel waartegen een beroep is ingesteld. 
Op de volgende pagina’s worden de zienswijzen nader behandeld en van commentaar voorzien: 
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2. Behandelen Zienswijzen en commentaar 

 

Bij de beantwoording van de zienswijzen zal allereerst iedere zienswijze kort worden weergegeven. Vervolgens 

volgt de gemeentelijke reactie op de zienswijzen en tenslotte wordt in een apart voorstel aangegeven in 

hoeverre de zienswijze aanleiding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 

De nummers van de zienswijzen zijn gebundeld per indiener en zijn terug te vinden in een aparte bijlage bij het 

raadsvoorstel en besluit.  

Voor de volgorde is het volgnummer van registeren aangehouden.  

 

 

1. Indiener 1 (AI14.05057, 1 juli 2014). 

  

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) 

 Postbus 416 

1900 AK  Alkmaar 

 
Procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 1 juli 2014.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd wordt deze 
ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 

De VR NHN geeft aan dat zij in de voorontwerpfase niet in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen.  

Omdat de veiligheidsregio op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 13 van het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een wettelijke adviesrol heeft bij ruimtelijke plannen waar externe 

veiligheid een rol speelt dient zij haar advies nu in op het ontwerp bestemmingsplan. Daarbij toetst zij of 

voldaan is aan de verantwoording van groepsrisico en brengt zij advies uit ten aanzien van de voorbereiding op 

grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan. 

 

De overal conclusie van de toetsing van het bestemmingsplan Harssens 2014 is dat er geen direct sprake is 

van (toenemend) relevante risico’s ten aanzien van externe veiligheid. Wel zijn er een aantal aandachtspunten 

in de directe omgeving van de ontwikkellocaties die aandacht verdienen binnen het bestemmingsplan. Deze 

aandachtspunten zijn in de bijlage van het advies nader onderbouwd. 

 
Reactie: 

Wij benadrukken dat grote waarde wordt gehecht aan het waarborgen van de veiligheid binnen de 

planvorming, in het bijzonder de ontwikkelmogelijkheden die worden gecreëerd met dit 

bestemmingsplan. Om deze reden is het bestemmingsplan dan ook in de ontwerpfase alsnog naar de 

veiligheidsregio gestuurd.  

 

Hoewel het advies concludeert dat er met de ontwikkelmogelijkheden van het bestemmingsplan geen 

direct sprake is van (toenemend) relevante risico willen wij ook de aandachtspunten inzichtelijk maken 

is het bestemmingsplan. Om deze reden zal dan ook geadviseerd worden bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan de relevante hoofdstukken uit de bijlage bij het advies ter verwerken in de toelichting 

van het bestemmingsplan. 

 

Voor de volledigheid dient wel vermeld te worden dat artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening op 

geen enkele wijze verband houden met enige wettelijke adviestaak van de Veiligheidsregio. Dit artikel 

bevat namelijk mogelijke flexibiliteitsbepalingen ten aanzien van het opstellen van 

bestemmingsplannen. 

 

 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren en aan de zienswijzen tegemoet te komen door: 

 De tekst zoals opgenomen in bijlage 1 op te nemen in een in de toelichting nieuw op te nemen 

paragraaf 2.2.2 Toetsing externe veiligheid. 
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3. Ambtshalve wijzigingen 

 
Gedurende de tervisie termijn van het ontwerp bestemmingsplan Harssens 2014 zijn er geen omissies 
geconstateerd die ambtshalve wijzigingen noodzakelijk maken. 
 
 
 

4. Samengevat. 
 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld:  

1. De zienswijzen van indiener 1 ontvankelijk te verklaren en te volgen; 

2. De raad voor te stellen bij het vaststellen van het bestemmingsplan de volgende wijzigingen aan te 

brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan: 

 

Toelichting 

1. De tekst zoals opgenomen in bijlage 1 van deze nota, op te nemen in een in de toelichting 

nieuw op te nemen paragraaf 2.2.2 Toetsing externe veiligheid. 
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Voorgestelde aanpassing  

 
 
         Bijlage 1  
 

2.2.2  Toetsing externe veiligheid 

Door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) is het ontwerp uitwerkingsplan getoetst op het aspect 

externe veiligheid. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens in de provinciale professionele risicokaart en bij 

VR NHN bekende gegevens over risicovolle objecten.  

 

Risicovolle objecten 

Het plangebied is (vooralsnog) niet gelegen binnen het invloedsgebied van een ander Bevi-bedrijf of hoge druk 

buisleiding. De normen voor het plaatsgebonden risico en groepsrisico vormen daarmee geen belemmering 

voor het bestemmingsplan. 

 

Peterson 

Op circa 150 meter van het de locatie waar Imares op termijn middels een wijziging bevoegdheid zijn nieuwe 

kantorencomplex wil realiseren ligt het bedrijf Peterson, gevestigd aan de Paleiskade 41 in Den helder. Het 

betreft hier een op- en overslagbedrijf voor de offshore-industrie en boorplatforms waar ook flinke 

hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, waaronder brandbare stoffen in bulk, corrosieve stoffen, 

radioactieve stoffen en explosieve stoffen. Het bedrijf zelf is niet opgenomen op de risicokaart. 

Op dit moment wordt door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en VR NHN onderzocht 

wat de risicosetting van dit bedrijf is. Gelet op de hoeveelheden aanwezige gevaarlijke stoffen is een typering 

als Bevi-bedrijf aannemelijk. Er zijn door VR NHN nadere gegevens opgevraagd bij het bedrijf (via OD NZKG), 

waarmee een goede risicoanalyse kan worden uitgevoerd. De aard van de aangeleverde gegevens moet leiden 

tot informatie over het al dan niet aanwezig zijn van risicocontouren buiten het bedrijfsterrein van Peterson. 

Onze voorlopige inschatting is dat er wel sprake kan zijn van risicocontouren buiten het bedrijfsterrein van 

Peterson, maar dat deze plaatsgebonden risicocontouren niet reiken tot het plangebied.  

 

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg  

Het plangebied is gelegen op circa 140 meter afstand van de provinciale weg N250. Deze weg is vrijgesteld 

voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.  

 

Plaatsgebonden risico 

Voor de N250 is een plaatsgebonden risicocontour (PR=10
-6

) niet aanwezig met de aanwezige 

transportaantallen. De normen voor het plaatsgebonden risico vormen daarmee geen belemmering voor de 

plangebieden. 

 

Groepsrisico 

Conform de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen moet het groepsrisico worden verantwoord 

als er sprake is van: 

 een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico, of; 

 een toename van het groepsrisico.  

 

In de concept Handleiding Risicoanalyse Transport (Rijkswaterstaat/Ministerie van I&M, d.d. 1 november 2011) 

zijn vuistregels opgenomen waarmee kan worden bepaald of het groepsrisico lager is dan 0,1 maal de 

oriëntatiewaarde. In dat geval heeft een berekening van het groepsrisico geen toegevoegde waarde en kan 

deze achterwege blijven.  

 

Bij de N250 is de dichtstbijzijnde bebouwing (met enige omvang) gelegen op ongeveer 80 meter van de N250 

(bedrijventerrein). Er is sprake van eenzijdige bebouwing. De bebouwing kan getypeerd worden als 

bedrijventerrein (personendichtheid circa 40 personen/hectare). Bij een eenzijdige bebouwing van 100 
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personen per hectare op 50 meter van de weg wordt bij 500 GF3- transporten de drempelwaarde voor 0,1 maal 

de oriëntatiewaarde bereikt.  

 

Gezien het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het groepsrisico van de N250 langs het plangebied 

veel lager zal zijn dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde en vormt daarmee geen belemmering voor de 

plangebieden. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen over het water  

Het plangebied voor de realisatie van het kantorencomplex van Imares grenst aan het havenhoofd waar de 

veerboot naar Texel aanmondt. Op gezette tijdstippen vindt een afvaart plaats waarbij ook transporteurs van 

voertuigen met gevaarlijke stoffen op de boot aanwezig zijn. De frequentie is zo laag dat dit niet significant 

bijdraagt aan de hoogte van het groepsrisico.  

Opgemerkt wordt dat recent bij VR NHN een voorstel van TESO is neergelegd om op de toekomstige nieuwe 

veerboot een CNG-gasinstallatie (flessenbatterij) te plaatsen met 17.400 liter gecomprimeerd aardgas. 

 

De gevaaraspecten komen overeen met die van een aangesloten gasflessenbatterij. Hiervoor zou aansluiting 

kunnen worden gezocht met de eisen in PGS 15. Er is op dat moment echter geen sprake van een inrichting. 

Op dat moment is de regelgeving voor de scheepvaart en de eisen voor het transport van gevaarlijke stoffen 

over het water van toepassing.  

 

Geadviseerd wordt om bij de Inspectie Leefomgeving en Transport na te vragen in hoeverre er eisen gesteld 

gaan worden ten aanzien van deze bufferopslag in relatie tot de aanwezigheid hiervan op de omgeving. Gezien 

de aard van het gas (lichter dan lucht) en de wijze van opslag (gasflessen) valt een opslag in de open lucht op 

het dek te verwachten boven een inpandige opslag in het schip. Op dit moment is nog geen inschatting te 

maken in hoeverre hiervoor consequenties aanwezig kunnen zijn voor de toekomstige nieuwbouw van een 

kantorencomplex voor Imares. Dit aspect zal aan de orde komen bij het opstellen van het wijzigingsplan welke 

de bouw van het kantoor/onderzoekscentrum mogelijk maakt. 

 

Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen 

Het toetsingskader voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de beschikbaarheid van blus-

watervoorzieningen is de Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid van brandweer Nederland, 

uitgave november 2012. Dit is een aspect welke niet in een bestemmingsplan geregeld wordt maar zal 

plaatsvinden bij het behandelen van de feitelijke bouw. 
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Ingediende zienswijzen 
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