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Onderwerp: Beantwoording vragen PvdA sessie bestemmingsplan Hoofddorp Graan voor Visch 

Zuid 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 23 mei 2013 ontvingen wij tijdens de ruimtelijke ordening sessie over het bestemmingsplan Hoofddorp Graan voor 

Visch Zuid een vraag van de fractie van de PvdA over de Meerkerk in relatie tot Benelite. Onderstaand treft u de 

beantwoording aan. 

Vraag: 
U stelt dat de Meerkerk een beperkt kwetsbaar object is, maar op de risicokaart staat het aangeduid als een 
kwetsbaar object. Wat is het nu? 

Antwoord: De op de risicokaart vermelde 'kwetsbare objecten' zijn gebouwen die extra aandacht verdienen conform 
de Regeling Provinciale Risicokaart In bijlage 111 bij de regeling staat dat een gebedshuis waarin meer dan 250 

personen aanwezig kunnen zijn opgenomen moet worden op de risicokaart De regeling heeft aansluiting gezocht bij 
het Bouwbesluit en het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (Gebruiksbesluit). Dit is niet hetzelfde als de 
categorieën in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

In de begripsbepaling van het Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn als kwetsbare objecten benoemd: 
a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens; 

b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, 
zieken of gehandicapten, zoals: 

1°. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 

2°. scholen, of 
3°. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, 
waartoe in ieder geval behoren: 

1 o. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object, of 
2°. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak 
meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per 

winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, 

en 
d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere 

aaneengesloten dagen. 

Een kerk valt niet onder deze begripsbepaling. Het is niet bestemd voor dagopvang van minderjarigen (de opvang 

van kinderen tijdens een kerkdienst is geen dagopvang) en er zijn doorgaans geen grote aantallen personen 
gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig. Een kerk is wel een beperkt kwetsbaar object ingevolge de 
begripsbepaling van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

De Meerkerk staat op de risicokaart omdat het een gebouw is dat, als het misgaat tijdens een kerkdienst waarbij meer 

dan 250 personen aanwezig kunnen zijn, extra aandacht verdient van de hulpverleningsdiensten. Maar het is dus 
geen kwetsbaar object gezien vanuit externe veiligheid. 

Om toch aan het gevoel van (on)veiligheid van de Meerkerk tegemoet te komen hebben wij afspraken gemaakt over 
de bevoorrading met LPG. Dit is namelijk het moment van grootste risico. LPG bevoorrading zal niet tussen 18.00-

0.00 uur en op de zondag plaatsvinden. 
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

drs. M.J. (Michel) Bezuijen 

Wethouder Ruimtelijke Ordening 
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