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onderdeel Risicobeheersing
informant E. Kilian
doorkiesnummer 088 - 119 7937
onderwerp Voorontwerpbestemmingsplan Foodcourt

Geacht college.
Op 9 juli heeft u mij om advies gevraagd over het voorontwerp bestemmingsplan Foodcourt. Hierbij
ontvangt u mijn reactie. Deze is gebaseerd op:
•
artikel 13, lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
•
artikel 9 van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
•
artikel 10 Wet veiligheidsregio's (Wvr).
Aanvraag
De aanvraag betreft het ontwikkelen van een zogenaamd foodcourt aan de Oude Meppelerweg. Dit
foodcourt bestaat uit een aantal fastfood restaurants. Het plangebied ligt in de nabijheid van de A28
en het LPG tankstation aan de Ceintuurbaan. Het plangebied wordt in voldoende mate gedekt door
de sirenes van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS-masten).
In 2013 is er vooroverleg geweest tussen een vertegenwoordiging van de ontwikkelaars en mevrouw
E. Kilian van mijn organisatie. Hierbij is onder andere gesproken over maatregelen om de effecten
van de verschillende mogelijke incident te kunnen beperken. Ik vind het jammer dat in de
"Verantwoording groepsrisico" opgesteld door AVIV (destijds ook bij dit vooroverleg aanwezig) geen
van de besproken maatregelen is opgenomen en dat er wordt gesuggereerd dat dit een zaak is van
de Veiligheidsregio.
Advies
Ik adviseer u om:
• het plangebied te voorzien van een tweede ontsluiting om de bereikbaarheid voor de
hulpdiensten te verbeteren;
• bluswatervoorzieningen te realiseren langs de A28 om de effecten van een eventueel
incident beter te kunnen beperken;
• in overleg met de ontwikkelaar de restaurants te laten voorzien van handmatig afsluitbare
mechanische ventilatie om de effecten van een eventueel incident met een toxische wolk
beter te kunnen beperken;
• in overleg met de ontwikkelaar de restaurants te voorzien van nooduitgangen waarbij de
vluchtroute van de risicobron(nen) af is gericht;
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•
•
•

enkele bijlagen te laten aanpassen;
de berekening van het groepsrisico aan te laten passen;
In overleg met de ontwikkelaar de toekomstige gebruikers en aanwezigen te informeren
over de risico's die zij lopen en wat zij bij een eventueel incident zelf kunnen doen.

Voor dit advies heb ik mij beperkt tot de zaken die relevant zijn voor de (externe) veiligheid. Dit
advies heb ik afgestemd met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de
Politie Oost Nederland, district IJsselland. In de bijlage staat een uitwerking van het advies.
Ik ontvang graag een reactie op dit advies en adviseer u en/of initiatiefnemer graag in de verdere
procedure(s).
Een afschrift van deze brief stuur ik naar
mevrouw P. van den Broek-Bredewold, juriste omgevingsrecht
Afsluiting
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en opmerkingen kunt
u contact opnemen met mevrouw E. Kilian, bereikbaar op 088 - 119 79 37 of via e-mail op
risicobeheersing(a)vrijsselland.nl. Ook uw volgende adviesaanvragen kunt u sturen naar
risicobeheersing(S)vrijsselland.nl.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
L.J. Sievers, commandant Brandweer IJsselland
Voor deze,

drs. S.H.Th.M. Weitenberg, vakteamleider Risicobeheersing
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Uitwerking advies voorontwerp bestemmingsplan Foodcourt Zwolle
Tweede ontsluitinR plangebied
Op dit moment heeft het plangebied één ontsluiting. Wanneer de aanwezigen het plangebied, als
gevolg van een incident, willen verlaten kunnen zij alleen deze ontsluiting gebruiken. Tegelijkertijd
hebben de hulpdiensten deze ontsluiting nodig om het plangebied te kunnen bereiken. Om de
bereikbaarheid te verbeteren adviseer ik u om het plangebied van een tweede ontsluiting te
voorzien. Dit kan eventueel ook In de vorm van een ontsluiting voor fietsers die in geval van nood
ook te gebruiken is door de hulpdiensten.
BluswatervoorzieninR A28
De A28 is een belangrijke risicobron voor onder andere dit plangebied vanwege het vervoer van
gevaarlijke stoffen over deze weg. De bluswatervoorziening langs de A28 is beperkt. Hierdoor wordt
de bestrijding van een eventueel incident vertraagd en/of bemoeilijkt wat gevolgen heeft voor de
omgeving. Met een adequate bluswatervoorziening langs de A28 kunnen de hulpdiensten een
eventueel incident beter bestrijden en de effecten beperken. Hierover zijn gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van uw organisatie en van Rijkswaterstaat. Dit heeft geleid tot een concreet
voorstel voor voorzieningen op het traject IJsselbrug - knooppunt Lankhorst (verwoord in onze brief
met kenmerk V14.006896 van 18 februari 2015). Om ook voor dit plangebied de effecten te kunnen
beperken adviseer ik u om de bluswatervoorzieningen zoals in dit voorstel genoemd te (laten)
realiseren. Daarbij adviseer ik u om dit voor het hele genoemde traject van de A28 te doen en niet
alleen voor het deel wat relevant is voor dit plangebied.
Afsluitbare ventilatie
Over de A28 worden toxische stoffen vervoerd. Bij een eventueel incident is het daardoor mogelijk
dat er een toxische wolk ontstaat en deze over het plangebied trekt. Wanneer dit gebeurt, zullen de
aanwezigen in het plangebied het advies krijgen om binnen te schuilen en ramen en deuren te
sluiten. Op die manier worden de effecten van de toxische wolk beperkt. Daarbij is het belangrijk
dat aanwezige mechanische ventilatie ook wordt gesloten. Daarom adviseer ik u om, in overleg met
de ontwikkelaar, de restaurants te laten voorzien van handmatig afsluitbare mechanische ventilatie.
Richting vluchtroutes
Bij een eventueel incident op de A28 of bij het LPG tankstation is het belangrijk dat de aanwezigen
in het plangebied van het incident af kunnen vluchten. Dat wil zeggen dat de nooduitgangen en
vluchtroutes van de risicobron(nen) afgericht zijn. Ik adviseer u daarom om, in overleg met de
ontwikkelaar, de restaurants te laten voorzien van nooduitgangen en vluchtroutes die van de
risicobron(nen) af is gericht. Voor de drie meest westelijk gelegen restaurants gaat het hierbij om
twee verschillende risicobronnen en daarmee ook om vluchten in verschillende richtingen
(afhankelijk van de bron). Met beide risicobronnen moet rekening worden gehouden.
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Aanpassen biilagen
In bijlage 6 "Verantwoording groepsrisico" wordt verwezen naar de circulaire Risiconormering
Vervoer Gevaarlijk Stoffen (cRNVGS). Deze regelgeving is inmiddels niet meer van kracht en is
vervangen door het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Ook in bijlage 4 "Externe
veiligheid A28 foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle" wordt verwezen naar de verouderde regelgeving.
In deze laatste bijlage wordt in paragraaf 2.4 al wel verwezen naar de "nieuwe" regelgeving maar
ook in dit document gaat men uit van de verouderde regelgeving. Ik adviseer u om de bijlagen aan
te laten passen zodat wordt verwezen naar nu geldende regelgeving.
Berekening groepsrisico
In bijlage 5 "Groepsrisico LPG-tankstation foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle" wordt bij de
berekening onderscheid gemaakt in het aantal aanwezigen overdag en 's avonds. Dit onderscheid
wordt niet gemaakt in bijlage 4 "Externe veiligheid A28 foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle". Dit is
niet consequent. Daarom adviseer ik u om dit aan te laten passen zodat hier bij beide berekeningen
wel consequent mee wordt omgegaan.
Risicocommunicatie
Bij een eventueel incident is het belangrijk dat de aanwezigen weten wat zij zelf kunnen doen om de
effecten van het incident te kunnen beperken. Om dit te bereiken is het nodig dat de toekomstige
gebruikers en aanwezigen hierover geïnformeerd zijn. Daarom adviseer ik u om, in overleg met de
ontwikkelaar, de toekomstige gebruikers en aanwezigen te informeren over de risico's die zij lopen
en wat zij bij een eventueel incident zelf kunnen doen. Ook kan dergelijke informatie worden
opgenomen in een nog op te stellen BHV plan. Wanneer een dergelijk plan wordt opgesteld voor
één of meerdere van de geplande restaurants, dan adviseer ik u om deze informatie ook op te laten
nemen.

