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Advies concept bestemmingsplan sportcomplex De Pas, Eist

Geacht college,
Op 10 augustus jl. ontving ik uw mail waarin u ons om advies vraagt over het concept bestemmingsplan sportcomplex
De Pas in Eist.
Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij ruimtelijke
ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.
Advies

Het plan maakt een uitbreiding van het 'S portcomplex de Pas' in Eist mogelijk, waardoor het aantal aanwezige personen
toeneemt met name gedurende de dalmomenten.
Fysieke

veiligheid

In de omgeving van het plangebied liggen als risicobronnen aardgastransportleidingen, Betuweroute, spoorlijn Arnhem Nijmegen, toekomstige A15 en het emplacement aan de Betuweroute (CUP). Er kunnen daarbij de incidentscenario's als
explosie, planbrand, fakkelbrand en toxische wolk optreden. De kans daarop is klein.
Het plangebied ligt binnen de effectafstanden van de relevante scenario's fakkelbrand en toxische wolk. Door de
uitbreiding is sprake van een toename van het aantal aanwezigen.
Het ligt in de verwachting dat de aanwezige personen mits geïnformeerd en tijdig gewaarschuwd, zich zelf in veiligheid
kunnen brengen. Bij beide relevante scenario's is het binnen de aanwezige gebouwen schuilen waarschijnlijk het te
adviseren handelingsperspectief.
In het kader van de verantwoording groepsrisico's zie ik geen aanleiding om aanvullend te adviseren over de
rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Er kan worden volstaan met een standaard verantwoording groepsrisico.
Afsluitend

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.
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