
Organisatie Samenvatting reactie Beantwoording Aanpassing in het plan 

Liander Belangen Liander zijn voldoende behartigd in 

bestemmingsplan 

N.v.t. Geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

HHNK Ten opzichte van de oude situatie is geen sprake 

van verharding toename, waardoor er geen 

compenserende maatregelen nodig zijn 

 

 

HHNK wenst betrokken te blijven bij verdere 

ontwikkeling in verband met 

hemelwaterlozingspunten 

 

Waterhuishoudkundige belangen zijn  goed 

verwoord in bestemmingsplan 

De oude bedrijfsgebouwen worden 

gesloopt en daarvoor wordt één woning 

met bijgebouwen gerealiseerd. De 

verharding neemt niet toe. 

 

Voor aanleg van hemelwaterlozings-

punten wordt melding gemaakt bij 

HHNK 

 

 

 

 

Geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

 

 

 

Geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

PWN Reactie te laat ontvangen op 2 oktober 2014 

 

 

Voorwaarde is dat er voldoende ruimte 

beschikbaar is in openbare grond voor het 

ondergronds verkeer. Deze ruimte dient vrij te zijn 

van bomen en stekelige beplanting en altijd goed 

bereikbaar te zijn 

 

Wanneer het leidingtracé wordt voorzien van 

verharding dient dit een ‘open verharding’ te zijn 

 

Het leidingtracé dient vrij te blijven van opslag 

 

 

 

Belangen PWN zijn toch afgewogen in 

het kader van het bestemmingsplan 

 

Leidingtracé is vrij van bomen en goed 

bereikbaar 

 

 

 

 

Op het perceel is geen gesloten 

verharding aanwezig 

 

Op het perceel worden geen materialen 

opgeslagen 

 

 

 

 

 

Geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

 

 

 

 

Geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

 

Geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

 

 



Het PWN-netwerk is ontworpen op drinkwater 

vraag. Bestudeerd moet worden of het verzoek 

om bluswater in het netwerk kan worden ingepast 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het belang van de volksgezondheid mogen de in 

het plan gelegen gronden geen gevaarlijke stoffen 

bevatten 

 

 

 

Een primaire bluswatervoorziening is in 

de vorm van een ondergrondse 

brandkraan aanwezig binnen 100 meter 

van woningen aanwezig. De brandkraan 

ligt voor huisnummer 14 langs de kant 

van de weg. Aan de voorwaarde voor 

een secundaire bluswatervoorziening 

wordt niet voldaan, maar voor de 

woonfunctie volstaat de primaire 

voorziening 

 

Uit het bodemonderzoek blijkt dat er 

geen gevaarlijk stoffen in de grond 

aanwezig zijn 

 

 

 

Geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

 

Veiligheidsregio Het plangebied is gelegen buiten het 

invloedsgebied van Bevi-bedrijven, hoge 

drukleidingen en transportroutes voor gevaarlijke 

stoffen (over weg, water en spoor). De normen het 

plaatsgebonden risico vormen geen belemmering 

voor het plangebied en verantwoording van het 

groepsrisico is niet vereist 

Het aspect externe veiligheid is goed verwoord in 

het bestemmingsplan. 

 

Het advies is om het toetsingskader voor de 

bereikbaarheid voor hulpdiensten en 

beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen toe 

te passen. De benodigde capaciteit van 

bluswatervoorzieningen moet worden afgestemd 

met de brandweer.  

N.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een primaire bluswatervoorziening is in 

de vorm van een ondergrondse 

brandkraan aanwezig binnen 100 meter 

van woningen aanwezig. De brandkraan 

ligt voor huisnummer 14 langs de kant 

van de weg. Aan de voorwaarde voor 

Geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De bereikbaarheid van het perceel is goed en via 

twee zijden te benaderen 

een secundaire bluswatervoorziening 

wordt niet voldaan, maar voor de 

woonfunctie volstaat de primaire 

voorziening. Dit is afgestemd met de 

lokale brandweer/gemeente 

 

N.v.t. 

 

 

 

 

 

 

Geen gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

 

Provincie Noord-

Holland 

Reactie te laat ontvangen op 11 november 2014 

 

 

 

Om inzicht te geven in het beeld dat de nieuwe 

situatie oplevert, moeten er goede visualisaties 

vanaf de openbare weg worden gemaakt. 

 

Er moet een nadere uitwerking en detaillering van 

de ruimtelijke opzet en erfinrichting worden 

aangeleverd 

Aandachtspunten van provincie zijn  

desondanks wel meegenomen in het 

ontwerpbestemmingsplan 

 

Voor het ontwerpbestemmingsplan zijn 

vanaf alle openbare wegen rondom het 

plangebied visualisaties gemaakt. 

 

Door middel van een aantal visualisaties 

wordt de ruimtelijke opzet en 

erfinrichting weergegeven 

 

 

 

 

Aanbevelingen zijn verwerkt in 

ontwerpbestemmingsplan 

 

 

Aanbevelingen zijn verwerkt in 

ontwerpbestemmingsplan 

 


