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Geachte heer de Jonge, 

 
Naar aanleiding van uw verzoek te willen adviseren op bovengenoemd plan, doe ik u hierbij 

mijn reactie toekomen. 

 

Algemeen: 
Vanwege het gegeven dat de brandweer Emmen is opgegaan in een nieuwe organisatie, 

verzoek ik u de in §3.3 laatste alinea genoemde brandweer en alle Hulpverleningsdienst 
Drenthe bewoordingen te vervangen door de Veiligheidsregio Drenthe. 

 

Inhoudelijk: 

§3.3.1, Er dient nog benoemd te worden dat er geen BEVI bedrijven aanwezig zijn in of in de 
directe nabijheid van het plangebied dat een nadelig invloed zou kunnen hebben. 

 

§3.3.2: Toevoegingen of vervangende tekst. 
1. Toevoeging: Ten aanzien van het voorliggende plan is de bluswatervoorziening in orde, 

door de aanwezigheid van een blusvijver en een ringleidingsysteem. 

2. Geen aanvullingen. 

3. Geen aanvullingen. 
4. Vervangende tekst: Het dekkingsplan van de Veiligheidsregio Drenthe, vastgesteld in 

december 2013, geeft in het kort het volgende weer:  
Het brandverloop verloopt tegenwoordig zo snel dat 3 zaken zeer belangrijk zijn om       

slachtoffers te voorkomen: het voorkomen van brand, het ontdekken van brand en het 
vluchten bij brand.  

Bij het vluchten bij brand heeft men een eigen verantwoordelijkheid of is men 
aangewezen op de BHV – organisatie. De brandweer heeft in principe als taak het 

houden van een brandscheiding ter voorkoming van branduitbreiding en het beschermen 
van niet-zelfredzame personen achter die scheiding.  

Gezien de opkomsttijd van het verlengde van Echtenskanaal 25  van ca. 13 

minuten iets minder is dan 15 minuten en een inzettijd van 5 minuten, is de 

brandweer in beginsel wel in staat een brandscheiding van 30 minuten te houden maar 

een brandscheiding van 20 minuten hoogstwaarschijnlijk niet.  
Wij adviseren u de brandveiligheidsmaatregelen op elkaar af te stemmen.  Denk hierbij 

aan de BIObiz factoren. Bouwkundige voorzieningen, Installatietechnische 
voorzieningen, Organisatorische voorzieningen, brandweeropkomsttijd, inventaris en de 

zelfredzaamheid van de aanwezigen. 
 

 
 

 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de specialist 
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risicobeheersing van de Veiligheids Regio Drenthe, de heer Gijs van den Hengel. Zijn 

contactgegevens vindt u boven aan deze brief. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Brandweerdistrict ZuidOost 
Hoofd Risicobeheersing 

 
 

 
Dhr. J.H. Bloem 

 
  

 


