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Geachte mevrouw ter Hedde, 
 
U heeft mij op 19 oktober 2020 gevraagd te adviseren over de verandering van het 
bestemmingsplan Grolseweg 19 te Beltrum. 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.  
 
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).   
 
Advies over de algemene veiligheid 
Het plangebied ligt tussen twee hogedruk aardgasbuisleidingen (zie kaartje volgende 
bladzijde). Het plangebied valt binnen het effectgebied van deze buisleidingen (zie paarse 
gebied). Bij een calamiteit met de hogedruk aardgasbuisleiding is de kans op overledenen 
en gewonden aanwezig. 
 
Zelfredzaamheid 
Om de zelfredzaamheid te vergroten, adviseer ik u om de toekomstige bewoners te 
stimuleren gebruik te maken van NL-alert. Hierop wordt door de overheid de komende 
jaren ook verder geïnvesteerd. Burgers moeten zelf het initiatief nemen om hun mobiele 
telefoon hiervoor geschikt te maken (zie: http://www.crisis.nl/nl-alert).  
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Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van het plangebied is voor de hulpverleningsdiensten voldoende. De 
Groenloseweg is een vrij smalle weg voor vrachtverkeer. Mochten er bij een calamiteit 
tegenliggers aankomen, dan kan dit zorgen voor enige vertraging in de opkomsttijd. 
 
 

 
 
 
Bluswatervoorziening 
De dichtstbijzijnde ondergrondse brandkraan ligt op ongeveer 320 meter afstand van het 
bestemmingsplan. De VNOG maakt naast de ondergrondse brandkranen ook gebruik van 
waterwagens met een inhoud van 16 m3. Hiermee is de bluswatervoorziening op orde. 
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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: 088-310 6384, 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


