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Geachte mevrouw Van Kooij, 
 
Op 7 mei 2020 heeft mijn collega, de heer T. Haverkamp, advies gegeven over de 
bestemmingsplanwijziging Beijershorstdijk 1 te Borculo. Dit advies met ons zaakdossier 
20-51285/20-074412 is verstuurd naar het college van de gemeente Berkelland en naar u. 
In het advies geeft de heer Haverkamp aan dat de bereikbaarheid van de planlocatie en de 
bluswatervoorzieningen ter plaatse slecht is. 
 
In antwoord op dit advies heeft u mij op 11 november 2020 gevraagd of de gegeven 
adviezen voldoende zijn verwerkt in de toegestuurde aanvullende documenten. 
 
Advies over aanvullend toegestuurde document. 
Bij het opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van: 

 Uw mail van 11-11-2020 met het document Externe Veiligheid Beijershorstdijk 1 
2020-10-25 concept 2. 

 Uw mail van 16-11-2020 met het document Situatie A 09-10-2020 definitief. 
 Handreiking bereikbaarheid en bluswatervoorziening (2012). 

 
Bluswatervoorziening 
In de toegestuurde documentatie wordt vermeld dat er ten aanzien van de slechte 
bluswatervoorziening een brandput gerealiseerd gaat worden. In de bijbehorende tekening 
wordt een locatie van de brandput aangegeven. Deze locatie is wat mij betreft akkoord. De 
brandput dient 60 m3 water per uur te kunnen leveren. 
 
Bereikbaarheid 
In de toegestuurde documentatie wordt aangegeven dat er passeerstroken langs de oprit 
aangebracht worden. Op de bijbehorende tekening worden twee passeerstroken aan-
gegeven. Deze passeerstroken dienen minimaal 3,25 meter breed en 20 meter lang te zijn 
om een blusvoertuig te kunnen laten passeren. 
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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 
 
 


