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Inleiding
De Veiligheidsregio Groningen heeft geadviseerd op het voorontwerp bestemmingsplan 'Onstwedde,
Alteveer en Mussel - Landlaan, Jabbingelaan' . Dit advies gaat in op de onderwerpen die door de
Veiligheidsregio Groningen zijn ingebracht ten aanzien van het groepsrisico.
Het bestemmingsplan beoogt een juridisch kader te geven voor de realisatie van 24 woonzorg
eenheden op de plek waar tot voor kort een school was gevestigd (locatie Landlaan) en voor maximaal
twee woningen op de plek waar nu het zorgcomplex de Woldstee is gevestigd (locatie Jabbingelaan).
De beide locaties liggen op ca 170 meter van de N365 en daarmee binnen het invloedsgebied van de
provinciale weg N365. De wijzigingen leiden niet tot een hogere personendichtheid maar juist tot een
lagere (van school naar 24 zorgeenheden en van zorgcomplex naar maximaal 2 woningen) en gezien
de grote afstand tot de provinciale weg in relatie tot de aard van de gevaarlijke stoffen waarmee
rekening moet worden gehouden, is het berekenen van het groepsrisico niet noodzakelijk en zal niet
tot een zichtbare verandering leiden. In plaats daarvan kan worden volstaan met een beperkte
groepsrisicoverantwoording waarin alleen wordt ingegaan op de aspecten zelfredzaamheid en
bestrijdbaarheid. Over deze onderwerpen heeft de Veiligheidsregio Groningen advies uitgebracht, dit
advies is meegenomen voor wat betreft de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.
Bestrijdbaarheid
De bestrijdbaarheid wordt bepaald door de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen. In het
advies van de Veiligheidsregio Groningen wordt gemeld dat de locatie vanwege de tweezijdige
bereikbaarheid voldoende bereikbaar is in geval van een calamiteit en dat er voldoende primaire
bluswatervoorzieningen zijn.
Zelfredzaamheid
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een
risicobron om zichzelf in veiligheid te brengen indien een ramp of zwaar ongeval plaatsvindt.
Op de locatie Landlaan zullen mensen met een verminderde zelfredzaamheid (volwassenen met lichte
tot matige verstandelijke handicap) aanwezig zijn. Deze personen zijn zich mogelijk niet bewust van de
gevaren van de in de omgeving aanwezige risicobronnen, ook zullen zij in geval van een calamiteit
wellicht niet weten hoe te handelen. Extra hulp, bijvoorbeeld in de vorm van personeel, training en
scholing, om in die gevallen de juiste dingen te doen is noodzakelijk.
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De ontvluchtingsmogelijkheden zijn voldoende voor beide locaties en ook liggen beide locaties binnen
het bereik van het waarschuwing en alarmeringssysteem.
Conclusie
De initiatieven die met dit plan worden mogelijk gemaakt leiden niet tot een hoger groepsrisico, wel
zullen er verminderd zelfredzame personen binnen het plangebied verblijven. Gezien de aard van de
mogelijke risico's en de mogelijkheden tot bestrijding van een ramp achten wij het risico aanvaardbaar.
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