BRW/06.043/01

VERGUNNING INGEVOLGE ARTIKEL 6.1.1. BOUWVERORDENING
Het hoofd van de afdeling Preventie;
daartoe gemachtigd bij het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Breda 2006
vastgesteld op 17 januari 2006 en zoals nadien gewijzigd;
gezien het verzoek om vergunning van Stichting Vrienden van Scouting Haagse Beemden
ingekomen 27 september 2004, gevestigd te Breda, Venneweide 44, op grond van artikel 6.1.1. van
de bouwverordening Breda 1993, voor het gebruiken van het bouwwerk aan de Somerweide 24 te
Breda als multifunctioneel bouwwerk;
overwegende dat het bouwwerk gebruikt wordt of in gebruik gegeven wordt overeenkomstig de
dezerzijds gewaarmerkte vergunningaanvraag;
gelet op het bepaalde in artikel 6.1.1., eerste lid van de bouwverordening Breda 1993;

BESLUIT:
vergunning te verlenen aan Stichting Vrienden van Scouting Haagse Beemden voornoemd voor het
in gebruik nemen c.q. in gebruik houden van het bouwwerk gelegen aan de Somerweide 24 te Breda
als multifunctioneel bouwwerk (bruto vloeroppervlakte 330 m², waarvan gewijzigd 330 m²),
overeenkomstig de in de vergunningaanvraag vermelde gegevens, waarbij de volgende eisen tot het
voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand in acht worden genomen:
1.
alle op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) en aangegeven voorzieningen dienen
steeds in het bouwwerk aanwezig te zijn en goed te functioneren;
2.
alle bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte gebruiksvoorschriften
dienen steeds volledig te worden nagekomen.

Breda, 16 mei 2006
Burgemeester en wethouders van Breda,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Preventie,

G.A.H. van Rossum.
=============================================================================
Belanghebbenden kunnen, op grond van artikel 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht,
tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt, bij de
burgemeester schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken.
Wij vestigen er uw aandacht op, dat vorenstaand op grond van de bouwverordening hoofdstuk 6
(Brandveilig gebruik) genomen beslissing de bepalingen van of beperkingen voortvloeiende uit
eventuele andere regelingen - waartoe ook die geldende op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening onverlet laat en zeker niet wil betekenen, dat hiermee ook een eventueel strijdig gebruik met het
bestemmingsplan wordt toegestaan of gedoogd.
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Gebruiksvoorschriften behorende bij de aan Stichting Vrienden van Scouting Haagse
Beemden verleende gebruiksvergunning, voor het bouwwerk aan de Somerweide 24 als
multifunctioneel bouwwerk ingevolge artikel 6.1.1. van de Bouwverordening Breda 1993.

Inhoud.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Algemeen.
Bewaking.
Bereikbaarheid van het bouwwerk.
Stoffering en versiering.
Film- en diavoorstellingen.
Toneelvoorstellingen.
Overige bijeenkomsten.
Opslag van brandgevaarlijke stoffen.
Verrichten van werkzaamheden die brand kunnen veroorzaken.
Roken en open vuur.
Verwarmings-, kook-, bak- en braadapparatuur.
Afvoer van afval.
Uitgangen en vluchtwegen.
Gebruik van liften.
Kunst- en noodverlichting.
Maximum aantal toe te laten personen.
Instructie en oefening personeel.
Controle.
Brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallaties.
Sprinklerinstallatie.
Brandveiligheidsconcept Beheersbaarheid van brand.
Brandwerende constructies.
Blusmiddelen.
Bestemmings- en bouwkundige wijzigingen.
Gebruik van ruimten ten behoeve van exposities, beurzen e.d.
Consumentenvuurwerk.
Sancties.

Bijlagen:
A.
Berekening aantal personen.
B.
Bijzondere bepalingen en bijzonderheden.
C.
Nog te treffen voorzieningen en te nemen maatregelen.

Bovendien zijn voor deze gebruiksvergunning van toepassing de bijlagen 3, 4 en 5 van de
bouwverordening.
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1.

ALGEMEEN.

1.1

Deze vergunning is afgegeven voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk in relatie tot
de aanwezige bouwkundige- en brandveiligheidinstallaties.
De voorwaarden zoals opgenomen onder paragraaf 1 tot en met 27 van deze vergunning,
evenals bijlage 3, 4 en 5 van de bouwverordening Breda zijn te allen tijde van toepassing.

1.2

Eventuele bijzondere voorwaarden of bepalingen zijn opgenomen in bijlage B en C.

1.3

Deze vergunning is afgegeven onder voorwaarde dat nog een aantal voorzieningen en/of
maatregelen dienen te worden getroffen. In bijlage B en C zijn de voorwaarden opgenomen
welke het mogelijk maken om het gebouw gedurende deze periode verantwoord brandveilig
te kunnen gebruiken.
De in deze bijlagen vermelde voorzieningen dienen binnen de voorgeschreven termijn te
worden uitgevoerd. Waarnodig dienen de in deze bijlagen aangegeven tijdelijke
beheersmaatregelen te worden getroffen.

1.4

Het bouwwerk is getoetst op het brandveilig gebruik overeenkomstig de aanvraag
vergunning brandveilig gebruik. Dat neemt niet weg dat het aangevraagde gebruik in strijd
kan zijn met andere in de gemeente Breda vigerende regelgeving, zoals bijvoorbeeld het
bestemmingsplan en de drank- & horecaregelgeving. Dat zou kunnen betekenen dat het
bouwwerk ondanks deze gebruiksvergunning, niet gebruikt mag worden voor het
aangevraagde gebruik. Om mogelijke problemen te voorkomen is het raadzaam om zich
hierover te laten informeren bij de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente
Breda.

1.5

De aanwijzingen van met controle van Hoofdstuk 6 van de Bouwverordening Breda 1993
belaste ambtenaren met betrekking tot de brandveiligheid, dienen stipt te worden
opgevolgd.

1.6

Gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn, moet een voor de naleving
van de eisen van de gebruiksvergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de
aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet
uitvoeren.

1.7

De gebruiksvergunning en alle daarbij behorende bijlagen, zoals tekeningen en
gebruiksvoorschriften, dienen altijd in het bouwwerk aanwezig te zijn.

1.8

De gebruiksvergunning en alle daarbij behorende bescheiden dienen op verzoek van
ambtenaren, belast met de controle van Hoofdstuk 6 van de Bouwverordening Breda 1993,
te worden getoond.

1.9

De vergunninghouder is verplicht van het voornemen tot het wijzigen van het gebruik van
het bouwwerk, tenminste zestig dagen voor aanvang van dat gewijzigde gebruik, kennis te
geven aan de commandant brandweer.

1.10 De vergunninghouder is verplicht om de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden kenbaar te
maken aan de huurders in het bouwwerk. Daarbij ziet hij toe op de naleving van de
gebruiksvoorwaarden door de huurders van het bouwwerk. De vergunninghouder blijft te
allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden.
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2.

BEWAKING.

2.1

In verband met de brandveiligheid kan de commandant van de brandweer bepalen dat
tijdens de openingsuren een wachtdienst moet worden ingesteld. Een dergelijke
bewakingsdienst dient aan de onderstaande eisen te voldoen:
a.
Degenen die de bewakingsdienst uitvoeren dienen in het bezit te zijn van het diploma
Beveiliger (voorheen Algemeen Beveiligingsmedewerker, voorheen Basisdiploma
Beveiliging) van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere
Beveiligingsorganisaties (SVPB) te Houten, aangevuld met het getuigschrift
Bedrijfshulpverlener van de Stichting NIBHV (Nederlands Instituut voor
BedrijfsHulpVerlening). De beveiligingsmedewerkers dienen bij de uitvoering van hun
werkzaamheden in staat te zijn onveilige-, brandgevaarlijke- en ongezonde situaties
voor zichzelf alsmede voor derden, te signaleren en bij daadwerkelijke constatering
van genoemde situaties passende actie te ondernemen, zoals het alarmeren van de
aangewezen instanties. Een afschrift van de diploma’s dient te worden overlegd aan
de afdeling Preventie.
b.
De bewakingdienst dient als zodanig herkenbaar te zijn voor het publiek.
c.
De bewakingsdienst dient ten minste 30 minuten voor het publiek wordt toegelaten
aanwezig te zijn en te blijven tot 30 minuten nadat alle publiek is vertrokken.
d.
De bewakingsdienst dient te beschikken over een duidelijke instructie met betrekking
tot de aan hen opgedragen taken. Een afschrift dient te worden overgelegd aan de
afdeling Preventie.
e.
De bewakingsdienst dient te beschikken over voldoende hulpmiddelen
(communicatiemiddelen, zaklamp en dergelijke).

3.

BEREIKBAARHEID VAN HET BOUWWERK.

3.1

Het bouwwerk dient tot op 40 meter van elke door de brandweer te gebruiken toegang te
kunnen worden bereikt door brandweervoertuigen met een asdruk van 100 KN.

4.

STOFFERING EN VERSIERING.

4.1

Stoffering en versiering dienen voorgeschreven opschriften en richtingspijlen geheel vrij te
laten, zodat deze altijd duidelijk zichtbaar zijn.

4.2

Stoffering en versiering dienen de armaturen van de aanwezige nood- en
transparantverlichting geheel vrij te laten.

4.3

Voor verlichting van kerstbomen mag uitsluitend elektrisch kunstlicht worden gebruikt.

4.4

In ruimten waarin meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn, dienen de toegepaste
materialen te voldoen aan:
•
NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van
vloeren;
•
de eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden
en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO
6940 en 6941, uitgave 1995;
•
NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van
overige aankleding en versiering en een optische rookdichtheid < 2,2 m-1
overeenkomstig NEN 6066, uitgave 1991;
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•

5.

Of:
NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 1 ten aanzien van
overige aankleding en versiering en een optische rookdichtheid < 5,4 m-1
overeenkomstig NEN 6066, uitgave 1991;

FILM- EN DIAVOORSTELLINGEN.
Het houden van film- en diavoorstellingen is niet toegestaan in het bouwwerk.

6.

TONEELVOORSTELLINGEN.
Het houden van film- en diavoorstellingen is niet toegestaan in het bouwwerk.

7.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN.

7.1

Het is verboden zonder vergunning van de commandant van de brandweer in het bouwwerk
een activiteit te organiseren, waarbij meer dan 25 personen aanwezig kunnen zijn, indien
deze activiteit qua karakter niet overeenkomt met het normale gebruik.

7.2

Een vergunning dient tenminste 30 dagen voorafgaand aan de dag waarop de bijeenkomst
e.d. zal worden gehouden, te worden aangevraagd bij de commandant brandweer.

8.

OPSLAG VAN BRANDGEVAARLIJKE STOFFEN.

8.1

Het is verboden, boven de maximale hoeveelheid zoals aangegeven in bijlage 5 van de
Bouwverordening, brandgevaarlijke stoffen voorhanden te hebben voor andere dan
huishoudelijke doelen.

8.2

Indien de hoeveelheid gevaarlijke stoffen het maximum zoals vermeld in bijlage 5 wordt
overschreden, dient de vergunninghouder dit te melden aan de afdeling Milieuzorg
Bedrijven van de gemeente Breda, dan wel in het bezit te zijn van een geldige
Milieuvergunning..

8.3

De (brandveiligheids)voorwaarden zoals vermeld in de Wet milieubeheer en aanverwante
regelgeving, dan wel in de Milieuvergunning zijn, naast de
gebruiksvergunningsvoorwaarden, onverkort van kracht.

8.4

Gebruikte poetslappen, andere met vet doortrokken vezelstoffen en aan zelfontbranding
onderhevige stoffen moeten worden bewaard in goed afgesloten bakken van onbrandbaar
en hittebestendig materiaal.

8.5

In de nabijheid van uitgangen en nooduitgangen mogen geen licht ontvlambare of licht
brandbare stoffen of voorwerpen aanwezig zijn.

9.

VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN DIE BRAND KUNNEN VEROORZAKEN.

9.1

De vergunninghouder dient zich te vergewissen van het feit of de uitvoerder van
brandgevaarlijke werkzaamheden de nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.
5
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9.2

Onder werkzaamheden welke brand kunnen veroorzaken worden in ieder geval begrepen:
a.
werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van snijbranders, lasvlammen,
soldeerbouten, verfafbranders, kokend asfalt en teer;
b.
het verwisselen en opladen van accu's.

10.

ROKEN EN OPEN VUUR.

10.1 Het niet bedrijfsmatig gebruik van open vuur is verboden met uitzondering van roken.
10.2 Het verbod voor het gebruik van open vuur is niet van toepassing voor rookverdrijvers,
indien deze voldoen aan de volgende voorwaarden:
a.
de houder moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd;
b.
de lont van de rookverdrijver moet zich tenminste 3 cm onder de bovenste rand van
de houder bevinden;
c.
de vorm van de houder moet zodanig zijn, dat de kans op omstoten of omvallen tot
het uiterst is beperkt e.e.a. ter beoordeling van de commandant van de brandweer.
10.3 Het gebruik van open haarden is toegestaan, indien deze voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a.
het vloergedeelte ter plaatse van de vuurkorf en tenminste 60 cm daaromheen moet
bestaan uit steenachtig materiaal met een dikte van tenminste 55 mm;
b.
tussen de vloer en een daaronder gelegen brandbaar materiaal moet een
geventileerde ruimte van tenminste 50 mm aanwezig zijn;
c.
de open haard moet zijn voorzien van een voorziening welke waarborgt dat binnen
een afstand van 60 cm van de vuurkorf zich geen personen kunnen bevinden of
goederen kunnen worden geplaatst;
d.
de open haard moet zijn voorzien van een doelmatig vonkenscherm.
10.4 Het gebruik van barbecues is niet toegestaan.
10.5 Staande asbakken dienen zodanig te zijn uitgevoerd, dat de kans op omvallen of omstoten
tot het uiterste beperkt is.

11.

VERWARMINGS-, KOOK-, BAK- EN BRAADAPPARATUUR.

11.1 In de directe nabijheid van bak- en braadpannen, waarin olie of vet wordt verwarmd, dienen
goed passende en goed hanteerbare deksels aanwezig te zijn, teneinde in geval van
oververhitting of in vlam geraken van olie of vet, de bak- en/of braadpannen te kunnen
afdekken.
11.2 Het gebruik van verplaatsbare elektrische straalkachels is verboden.
11.3 Het gebruik van verplaatsbare kooktoestellen, waarvan de werking berust op de
verbranding van vloeibare- of gasvormige brandstoffen is verboden.
11.4 De werking van verplaatsbare verwarmingstoestellen zoals b.v. gourmetstellen,
fonduestellen en steengrillen mag niet berusten op verbranding van brandbare vloeistoffen
zoals spiritus. Het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals b.v. pasta's zijn toegestaan.
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12.

AFVOER VAN AFVAL.

12.1 Afval dient dagelijks te worden afgevoerd naar een veilige plaats buiten elke vluchtweg.
12.2 Het is verboden gloeiende en brandende stoffen in vuilstortkokers of containers te
deponeren.

13.

UITGANGEN EN VLUCHTWEGEN.

13.1 In vluchtwegen, vluchtroutes en vluchtmogelijkheden mogen tot het bereiken van het
aansluitend terrein c.q. openbare weg, geen voorwerpen aanwezig zijn, die de vrije
doorgang kunnen verhinderen of bemoeilijken.
13.2 Een deur welke voorzien dient te zijn van een Pa-sluiting mag niet anders zijn afgesloten
dan door middel van:
a.
een sluiting, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen de deur, aan de
zijde van welke men de deur bij het verlaten van het gebouw nadert;
b.
een over de volle breedte van de deur aangebrachte stang, waarbij de deur opengaat
door een lichte druk tegen de stang. Deze stang moet worden aangebracht aan de
binnenzijde van de deur op een hoogte van 1 meter boven de vloer.
13.3 Een deur welke voorzien dient te zijn van een Pb-sluiting mag niet anders zijn afgesloten
dan door middel van een sluiting aan de binnenzijde van de deur, waardoor de deur kan
worden geopend zonder gebruik te maken van sleutels of andere losse voorwerpen.

14.

GEBRUIK VAN LIFTEN.
In het bouwwerk zijn geen liften aanwezig.

15.

KUNST- EN NOODVERLICHTING.

15.1 Het bouwwerk moet zijn voorzien van een noodverlichtingsinstallatie, die automatisch in
werking treedt zodra de spanning van de gewone verlichtingsinstallatie daalt beneden 70%
van de nominale waarden, conform NEN 1010.
15.2 Noodverlichtingsinstallaties moeten worden gevoed door een of meer uitsluitend voor dit
doel gebruikte accumulatorenbatterijen die, na spanningsuitval, zonder bijlading in staat zijn
de noodverlichtingsinstallatie onafgebroken gedurende tenminste 1 uur voldoende van
energie te voorzien, conform NEN 1010.
15.3 Voor alle niet nader genoemde eisen ten behoeve van de noodverlichtingsinstallatie dient
de installatie conform NEN 1010 te zijn uitgevoerd.

16.

MAXIMUM AANTAL TOE TE LATEN PERSONEN.
-

In het bouwwerk mogen tijdens Scoutingactiviteiten (zonder overnachtingen) niet
meer dan 350 personen gelijktijdig aanwezig zijn (zie Bijlage A). Bij de berekening is
uitgegaan dat er in de zalen geen spullen zijn opgesteld.
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-

In het bouwwerk mogen tijdens Scoutingactiviteiten (overnachtingen) niet meer dan
59 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Bij het bepalen van het aantal personen is
uitgegaan van de opstelling van slaapplaatsen als aangegeven op tekening.

-

In het bouwwerk mogen tijdens Discoactiviteiten niet meer dan 350 personen
gelijktijdig aanwezig zijn (zie Bijlage A). Bij de berekening is uitgegaan dat er in de
zalen geen spullen zijn opgesteld.

-

In het bouwwerk mogen tijdens Rommelmarkten niet meer dan 276 personen
gelijktijdig aanwezig zijn (zie Bijlagen A). Hierbij wordt uitgegaan dat de tafels
(kramen) zijn opgesteld als aangegeven op tekening en dat zaal 4 in zijn geheel leeg
is.

16.1 In de volgende ruimte(n) mogen niet meer dan het daarbij vermelde aantal personen
gelijktijdig aanwezig zijn (zie tekening en Bijlage A):
-

Scoutingactiviteiten (zonder overnachtingen):
Zaal 1
100
Zaal 2
100
Zaal 3
100
Zaal 4
50

-

Scoutingactiviteiten (overnachtingen)
Zaal 1
20
Zaal 2
20
Zaal 3
19
Zaal 4
0

-

Discoactiviteiten
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 4

100
100
100
50

Rommelmarkten
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 4

63
63
78
72

-

17.

INSTRUCTIE EN OEFENING PERSONEEL.

Veiligheidsinstructie.
17.1 Binnen 6 maanden na dagtekening van de gebruiksvergunning dient aan de Commandant
Brandweer een algemeen brandveiligheidsplan inhoudende een brandveiligheidsinstructie
en ontruimingsplan voor het personeel ter goedkeuring te worden aangeboden.
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17.2 Dit brandveiligheidsplan dient, nadat deze is goedgekeurd, aan elk personeelslid te worden
uitgereikt of kenbaar te worden gemaakt.
17.3 Elk personeelslid (vrijwilliger) dient binnen 14 dagen na indiensttreding op de hoogte te
worden gesteld van de plaats en werking van:
–
kleine blusmiddelen, zoals slanghaspels en blustoestellen;
–
middelen en voorzieningen tot alarmering bij brand;
–
branddeuren;
–
afsluiters;
–
schakelaars;
–
vluchtwegen;
–
opslag en gebruik van brandgevaarlijke stoffen;
–
brandveiligheidsplan.
17.4 In bouwwerken zoals genoemd in artikel 6.1.1 onder c, d en e van de Bouwverordening
1993. dient het personeel tenminste eenmaal per jaar worden geïnformeerd c.q. voorgelicht
over de inhoud van het brandveiligheidsplan.
Huisreglement hotels en pensions.
17.5 Binnen 6 maanden na afgifte van deze gebruikstoestemming dient een huisreglement te
worden opgesteld. Dit reglement is bestemd voor gasten en dient regels te bevatten, die bij
brand strikt dienen te worden nageleefd. Dit reglement dient in overleg met de commandant
brandweer te worden opgesteld.
17.6 Dit huisreglement dient in iedere kamer (zaal) van het bouwwerk, waarin gasten plegen te
verblijven, aan de binnenzijde van de deur of onmiddellijk naast de deuropening op
ooghoogte te worden aangebracht.

18.

CONTROLE.

18.1 Voor zover in het bouwwerk aanwezig, dienen de volgende installaties te worden
gecontroleerd op goede werking en zonodig gereinigd en gerepareerd:
4 x per jaar:
–
communicatiemiddelen.
1 x per jaar:
–
met gas gestookte toestellen;
–
schoorsteenkanalen;
–
rook- en gasafvoerkanalen;
–
verwarmingsinstallaties;
–
ventilatoren;
–
elektrische kook- en verwarmingstoestellen;
–
kleine blusmiddelen;
–
brandwerende doorvoeringen.
1 x per maand:
–
noodverlichtingsinstallaties;
–
doormelding van de brandmeldinstallatie naar de GMK;
–
rook- en brandwerende deuren;
–
noodstroomvoorzieningen;
–
deurdrangers;
9
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–
–

brandmeldinstallatie;
ontruimingsinstallatie.

doorlopend:
–
vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
–
vluchtwegen goed bereikbaar zijn;
–
vluchtwegen en het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van
het aansluitend terrein, met de daarbij behorende deuren en (nood-)uitgangen, niet
versperd zijn door obstakels;
–
de kunstverlichting goed functioneert;
–
de vloeren stroef zijn;
–
vloerbedekking goed vastligt en niet kan omkrullen of oprollen;
–
telefoons, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
–
telefoons goed bereikbaar zijn;
–
blusmiddelen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
–
blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
–
het sluiten van rook- en/of brandwerende deuren c.q. luiken niet wordt belemmerd en
dat deze voortdurend gesloten zijn;
–
elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren;
–
geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en/of
elektriciteit;
–
meldpunten t.b.v. de ontruimingsalarminstallatie goed bereikbaar zijn;
–
vluchtwegen worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs.
18.2 Door een ter zake kundige dient onderhoud te worden verricht en een controle te worden
gehouden op de reinheid en goede werking van de volgende installaties, voor zover in het
bouwwerk of op het complex aanwezig:
–
Technische installaties;
–
Technische brandveiligheidsvoorzieningen;
–
Bluswatervoorzieningen;
–
Blusmiddelen.
18.3 Defecten aan verwarmings-, verlichtings- en waterleidinginstallaties en aan middelen of
voorzieningen tot het voorkomen, melden, alarmeren en bestrijden van brand, alsmede
middelen tot ontvluchting en redding van mensen bij brand dienen steeds terstond, nadat zij
zijn geconstateerd, te worden hersteld.
18.4 De registratie van de controlewerkzaamheden dient te worden bijgehouden in een speciaal
daarvoor bestemd register.

19.

BRANDMELDINSTALLATIE EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES.

BRANDMELDINSTALLATIE MET DOORMELDING OP HET OPENBAAR MELDSYSTEEM.
19.1 Ieder jaar dient een geldig certificaat te worden overlegd waaruit blijkt dat de
brandmeldinstallatie aan de voorschriften voortvloeiende uit de NEN 2535 voldoet. Een
dergelijk certificaat kan alleen worden afgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie
(NCP) te Houten, dan wel door een inspectie-instelling die door de Raad voor de Accreditatie is
geaccrediteerd voor brandbeveiligingsinstallaties.
Bij een vuurwerkbedrijf de volgende tekst opnemen:
Ieder jaar dient een geldig certificaat te worden overlegd waaruit blijkt dat de
brandmeldinstallatie aan de voorschriften voortvloeiende uit de NEN 2535 en memorandum
10
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nr.60 voldoet. Een dergelijk certificaat kan alleen worden afgegeven door het Nationaal
Centrum voor Preventie (NCP) te Houten, dan wel door een inspectie-instelling die door de
Raad voor de Accreditatie is geaccrediteerd voor brandbeveiligingsinstallaties.
19.2 Jaarlijks dient, na onderhoud en frequente inspectie, door de vergunninghouder een kopie
van het hernieuwde certificaat en het onderhoudsrapport, inclusief bijlagen, aan de Commandant van de Gemeentelijk Brandweer te worden toegestuurd.
19.3 De installatie of een gedeelte hiervan mag nooit worden uitgeschakeld tenzij dit
noodzakelijk is voor onderhoud, werkzaamheden die onechte alarmen kunnen veroorzaken
of activiteiten die qua karakter overeenkomen met het normale gebruik van het bouwwerk.
Met betrekking tot voornoemde dienen passende voorzorgsmaatregelen (indien nodig in
overleg met de brandweer) genomen te worden.
19.4 Indien ten behoeve van werkzaamheden, onderhoud of activiteiten, zoals omschreven in
punt 18.1, het noodzakelijk is dat de brandmeldinstallatie geheel of gedeeltelijk
uitgeschakeld wordt, dient de Gemeenschappelijke Meld Kamer (tel.nr. 013-4628080) bij
het buiten gebruik stellen en weer in gebruik nemen van de installatie, hiervan in kennis te
worden gesteld.
19.5 Storingen, die het melden van brand verhinderen dienen op korte termijn te worden
verholpen. De gebruiker dient daarom met de importeur, de leverancier of een servicefirma
een regeling te treffen, waarin gegarandeerd wordt dat dergelijke storingen binnen 24 uur
verholpen worden.
19.6 De gebruiker van de installatie dient er zorg voor te dragen dat de volgende
werkzaamheden worden uitgevoerd:
a.
maandelijkse controle op de goede werking;
b.
maandelijkse doormelding naar het GMK;
c.
bijhouden van een logboek;
d.
vervangen van defecte lampen, zekeringen e.d.;
e.
waarschuwen van de servicefirma indien een storing in de installatie optreedt.
19.7 Per installatie dient 1 logboek aanwezig te zijn. Dit logboek dient zich te bevinden op de
plaats waar het systeem bediend wordt. In het logboek dient van de volgende punten
aantekening te worden gehouden:
a.
de naam van degene in het gebouw die met de zorg van de installatie is belast;
b.
adres en telefoonnummer van degene die met de zorg van de installatie is belast,
zodat deze ook buiten diensttijd bereikbaar is;
c.
adres en telefoonnummer van de firma die zorg draagt voor het onderhoud van de
installatie;
d.
het schema van de noodzakelijke controles;
e.
data van controles en bevindingen en genomen maatregelen;
f.
reparaties met vermelding van de aard en datum van de ingreep;
g.
wijzigingen aan de installatie met vermelding van de reden en de datum;
h.
data van de dagen waarop de installatie geheel of gedeeltelijk is uitgeschakeld en
weer in gebruik is genomen, met vermelding van de reden;
i.
brand- en storingsmeldingen en loze alarmen, met vermelding van datum, plaats en
groep van de desbetreffende melder, oorzaak en genomen actie, tijdstip van
optreden en het weer in gebruik nemen van de desbetreffende groep c.q. installatie.
19.8 Bij brandmeldcentrale, parallel- en nevenpanelen dienen aanwezig te zijn:
a.
een duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing;
11
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b.
c.

een duidelijke tekening waarmee melders of meldergroepen snel gelokaliseerd
kunnen worden;
voldoende reserve-materiaal voor het verhelpen van kleine storingen zoals defecte
lampen en zekeringen.

19.9 Bij de brandmeldcentrale dienen aanwezig te zijn:
a.
het logboek;
b.
een schema met de groepsindeling van de installatie;
c.
het stuurschema van de installatie.

ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE.
19.10 De ontruimingsalarminstallatie of een gedeelte hiervan mag nooit worden uitgeschakeld,
tenzij dit voor onderhoud noodzakelijk is.
19.11 De gebruiker van de ontruimingsalarminstallatie dient er zorg voor te dragen dat de
volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
a.
maandelijkse controle op de goede werking;
b.
bijhouden van een logboek;
c.
vervangen van defecte lampen, zekeringen e.d.;
d.
waarschuwen van de servicefirma indien een storing in de installatie optreedt.
19.12 Bij de ontruimingsalarminstallatie dienen aanwezig te zijn;
a.
het logboek
b.
een schema met de groepsindeling van de installatie;
c.
het stuurschema van de installatie.

20.

SPRINKLERINSTALLATIES.
In het bouwwerk is geen sprinklerinstallatie aanwezig.

21.

BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT BEHEERSBAARHEID VAN BRAND
Het brandbeveiligingsconcept beheersbaarheid van brand is op dit bouwwerk niet van
toepassing.

22.

BRANDWERENDE CONSTRUCTIES.

22.1 Beschadigingen aan brandwerende constructies, zoals wand-, deur- en kozijnconstructies,
puien, brandwerende bekleding van draagconstructies etc., welke de brandwerendheid
nadelig kunnen beïnvloeden dienen steeds terstond, nadat zij zijn geconstateerd, te worden
hersteld.
22.2 Luiken en deuren in brandwerende schachten dienen te allen tijde te zijn gesloten en alleen
ten behoeve van inspectie en werkzaamheden te zijn geopend.
22.3 Bij de aanwezigheid van brandwerende (systeem-)plafondconstructies is het niet
toegestaan in deze plafonds onderbrekingen aan te brengen (voor bijvoorbeeld
verlichtingsarmaturen, luidsprekers e.d.) behalve wanneer door middel van een TNO12
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rapport kan worden aangetoond, dat de vereiste brandwerendheid niet negatief wordt
beïnvloed door de aanwezigheid van onderbrekingen in het systeem.

23.

BLUSMIDDELEN.

23.1 De voorgeschreven blusmiddelen dienen altijd direct bereikbaar en voor direct gebruik
gereed te staan.
23.2 De voorgeschreven draagbare blusmiddelen dienen te zijn voorzien van een geldig
rijkskeurmerk.
23.3 De brandslanghaspels dienen conform NEN 3211 of NEN-EN 671-1 te zijn uitgevoerd en
geïnstalleerd.
23.4 De voorgeschreven brandslanghaspels en blustoestellen dienen 1 x per jaar conform de
NEN 2559 op de goede werking te worden gecontroleerd. Als bewijs hiervan dient op de
haspel of toestel een keuringsbewijs aanwezig te zijn.
23.5 De blusmiddelen dienen op de voorgeschreven plaatsen aan de wand te worden bevestigd.
23.6 Na gebruik van een blustoestel dient dit terstond gevuld c.q. vervangen te worden. Dit geldt
ook indien het blustoestel niet geheel leeg is.

24.

BESTEMMINGS- EN BOUWKUNDIGE WIJZIGINGEN.

24.1 Het is verboden een bouwwerk na een bestemmingswijziging of een bouwkundige
verandering c.q. uitbreiding opnieuw in gebruik te nemen.

25.

GEBRUIK VAN RUIMTEN TEN BEHOEVE VAN EXPOSITIES, BEURZEN E.D.

25.1 Locaties.
a.
De volgende ruimte(n) in het bouwwerk mogen worden gebruikt voor het houden van
voor publiek toegankelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld tentoonstellingen, beurzen,
fancyfairs e.d.:
- De zalen 1, 2, 3 en 4
25.2 Gangpaden.
a.
Het totale gangoppervlak in de ruimte dient tenminste 1/3e gedeelte van het totale
vloeroppervlak te bedragen.
b.
De gangpaden moeten zo zijn aangebracht, dat de bezoekers de ruimte gemakkelijk
en snel via de uitgangen en/of nooduitgangen kunnen verlaten.
c.
Lopers, matten en dergelijke moeten deugdelijk aan de ondergrond zijn bevestigd.
25.3 Vluchtwegen.
a.
In de vluchtroutes mogen geen obstakels voorkomen en mogen geen losse stoelen
worden bijgeplaatst of door bezoekers staanplaatsen worden ingenomen op
looppaden, trappen en naar de uitgangen voerende gangen.
25.4 Kramen en andere constructies.
13
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a.
-

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.

De daken van kramen en stands, alsmede de verticale afscheidingen van de
bouwsels dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
een zodanige vorm te hebben dat hierop geen sigaretteneindjes en dergelijke kunnen
blijven liggen;
van een moeilijk ontvlambaar materiaal te zijn vervaardigd, die geen grotere
brandvoortplantingsbijdrage heeft dan klasse 2 zoals omschreven in NEN 6065 en
geen groter rookgetal dan 2,2 m-1, zoals omschreven in NEN 6066.
De opstelling van kramen dient zodanig te worden gekozen dat aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
- er mogen niet meer dan 4 kramen aaneen worden gesloten;
- tussen naast elkaar staande kramen dient tenminste een vrije doorgangsbreedte
van 1 meter te worden gehouden;
- tussen tegenover elkaar staande kramen dient een vrije doorgangsbreedte van
minimaal 2,2 meter te worden gehouden;
- opstellen van goederen en/of voorwerpen in de vrij te houden gedeelten is niet
toegestaan.
De basisconstructie van de kraam, podia e.d. dient van materialen te zijn vervaardigd,
die bij verhitting niet onmiddellijk vlam vatten of bezwijken. Tevens mogen deze
materialen spoedig na het uitbreken van brand geen grote hoeveelheden rook en/of
voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelen.
In de kramen en stands mogen geen versieringen van licht brandbaar materiaal,
zoals papier, stro en diverse kunststoffen worden toegepast.
In en rond de kramen en stands mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van
elektrische verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen
niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen.
Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen zijn in de
nabijheid van de kramen en stands niet toegestaan.
In de kramen en stands alsmede in de nabijheid daarvan, mogen geen houders voor
tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn of worden gebruikt.
In en rond de kramen mag voor verkoop-, expositie- of gebruiksdoeleinden slechts
een aantal van maximaal 20 spuitbussen aanwezig zijn.

25.5 Standbouw, decoraties, podia, kramen e.d.
a.
Voor standbouw, podia e.d. mogen uitsluitend onbrandbare materialen en/of de
volgende stoffen worden toegepast onder voorwaarde dat de hoedanigheid van deze
stoffen overeenkomt met de volgende nadere omschrijving.
b.
Hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat.
Het materiaal moet ten minste 3,5 millimeter dik zijn.
Het materiaal moet ten aanzien van vlamuitbreiding kunnen worden ingedeeld in
klasse 3, als bedoeld in NEN 6065, uitgaven 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992.
c.
Glas in buitenwanden en scheidingswanden tussen stands. Deze glasbezetting moet
bestaan uit veiligheidsglas of glas met een ingegoten kruiswapening met een
maximale maaswijdte van 16 millimeter.
d.
Glas in plafonds.
Deze glasbezetting moet bestaan uit glas met een ingegoten kruiswapening met een
maximale maaswijdte van 16 millimeter.
e.
Textiel in verticale toepassing.
Vrijhangend textiel mag na behandeling voor speciale doeleinden niet brandbaar zijn
geworden.
Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, of moeilijk
brandbaar zijn geworden door het materiaal op een van de hiervoorgenoemde
materialen te plakken.
De moeilijk brandbare hoedanigheid moet blijken uit een navlamduur van ten hoogste
14
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15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens
NEN-EN-ISO 6940, uitgave 1995, en moet vallen in de klasse "niet gemakkelijk
ontvlambaar".
f.

g.

h.

i.

j.

k.
l.
m.

Textiel in horizontale toepassing.
Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt. De
moeilijk brandbare hoedanigheid moet worden aangetoond aan de hand van een
keuringsrapport of een certificaat waaruit blijkt dat het materiaal aan de vereiste
kwaliteit voldoet. In geval van twijfel dient de moeilijk brandbare hoedanigheid door
een proef kunnen worden aangetoond.
Moeilijk brandbare natuurvezel en moeilijk brandbare kunstvezel moeten
onderspannen zijn met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 35
centimeter of zijn onderspannen met een metaaldraad in twee richtingen met een
maaswijdte van ten hoogste 70 centimeter.
Kunststoffen in dit geval foliemateriaal eventueel voorzien van een zogenaamde
textielrug.
Het materiaal moet op een ondergrond van onbrandbaar materiaal zijn geplakt of op
board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas in de hiervoor aangegeven
hoedanigheid.
Kunststoffen in dit geval plaatmateriaal.
Deze stoffen en alle hiervoor genoemde stoffen en materialen moeten voldoen aan
NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2.
Deze stoffen en materialen mogen nadat zij in aanraking zijn gekomen met vuur of
nadat zij aan hoge temperaturen hebben blootgestaan geen prikkelende of voor de
gezondheid schadelijke gassen of dampen ontwikkelen en mogen niet druipen.
Papier zoals behangpapier, crêpepapier en fotopapier.
Het papier moet zijn geplakt op een ondergrond van onbrandbaar materiaal of op
board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas in de hiervoor omschreven
hoedanigheid, dan wel het papier moet door impregneren voldoen aan NEN 6065,
uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2.
Het impregneren moet ten ministe 24 uren voor de aanvang van het evenement
gereed zijn. De doeken, gordijnen e.d. welke niet zijn geïmpregneerd, moeten voor de
aanvang van het evenement zijn verwijderd.
De gangpaden binnen de opstellingsruimte waarlangs de stands, kramen e.d. zijn
opgesteld moeten ten minste 2,20 meter breed zijn.
Horizontaal hangende vlaggen en doeken, alsmede horizontaal hangend papier,
plastic en dergelijke stoffen zijn verboden.
Decors, versieringen, bekledingen etc. moeten zijn vervaardigd van moeilijk ontvlambare materialen die geen grotere brandvoortplantingsbijdrage hebben dan klasse 2
zoals omschreven in NEN 6065 en geen groter rookgetal dan 2,2 m-1, zoals
omschreven in NEN 6066.

25.6 Rookverbod.
a.
Indien tijdens de opbouw of afbraak van de stands naar het oordeel van de
brandweer door de aanwezigheid van grote hoeveelheden papier of ander materiaal
in het gebouw brandgevaar is te duchten geldt daar een rookverbod.
b.
Weggeworpen papier of verpakkingsmaterialen moeten zo snel mogelijk worden
verwijderd.
25.7 Verwarming en open vuur.
a.
Straalkachels of straallampen en dergelijke mogen niet in de stands worden
opgesteld.
15
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b.
c.

Voor verwarming van de ruimte te bezigen toestellen mogen alleen in overleg met en
volgens aanwijzingen van de brandweer in de ruimte worden geplaatst.
Vuurwerk, fakkels, Bengaals vuur en ander open vuur, in welke vorm dan ook, mag
niet worden gebruikt dan na toestemming van de commandant brandweer.

25.8 Kook-, bak- en braadapparatuur.
a.
Toestellen voor kook- of bakdoeleinden mogen alleen na toestemming en volgens
aanwijzing van de brandweer in de ruimte worden geplaatst.

26.

CONSUMENTENVUURWERK
Het opslaan van (consumenten)vuurwerk is niet toegestaan in het bouwwerk.

27.

SANCTIES.

27.1 Niet-inachtneming van deze gebruiksvoorschriften kan leiden tot intrekking van de
gebruiksvergunning.
27.2 Het in gebruik nemen of in gebruik houden van een bouwwerk in strijd met deze
voorschriften is een strafbaar feit, welke gestraft kan worden met hechtenis van ten hoogste
vier maanden of een geldboete van de derde categorie.

16
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BIJLAGE A - BEREKENING AANTAL PERSONEN (bij scoutingactiviteiten):
Gebruik:
Gebruiksfunctie:
Bepaling opgegeven
bezettingsgraadklasse:
Bovengrenzen

RC:
VG:
VR:
VR:
VR:
VR:

Rookcompart.
verblijfsgebied
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 4

Scoutingactiviteiten (zonder
overnachten)
Bijeenkomstfunctie
0,9

m2/pers.

0,8

VG/VR:

B1

RC:

gebr/vloeropp
in m2

aantal
pers.

aantal uitg.in breedte
vluchtr.
in mm.

aantal Loopafst.
uitg.
tegen
vluchtr.

330
222
62
62
62
36

350
350
100
100
100
50

4
4
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2885
2885
900
850
950
950

Onderdeel

Rookcompartiment
artikel BB
tabel

waarde

aantal toegangen
vrije doorgang
draairichting deuren
loopafstand

2.148.2
2.148.3
2.148.4
2.136 2 en 3

2.145.2
2.145.2
2.145.2
2.134

120
9,2
30
30

gebr./vloeropp.
in m2

Berekenin Opgegeven
g aantallen aantallen

330,0
222,0
62,0
62,0
62,0
36,0

412
444
124
124
124
72

RC = Rookcompart.
VG = Verblijfsgebied
VR1:
Zaal 1
VR2:
Zaal 2
VR3:
Zaal 3
VR4:
Zaal 4
Draairichting
deuren
RC
RC
VG
VR1
VR2
VR3
VR4

vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting

--------> B1

350
350
100
100
100
50

0,5

9
9
9
9
9
9

Verblijfsgebied/verblijfsruimte
artikel
tabel
waarde
BB
nvt
nvt
nvt
2.146.8
2.145.1 13,75
2.146.9
2.145.1 20
2.146.10 2.145.1 20
vrije
doorgan
g
3036
3053
853
853
853
495

aanw.
breedt
e
2885
2885
900
850
950
950

aanw.
Loopafst.
9
9
9
9
9
9

vereiste aantal uitgangen
oppervlaktetoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets

minimaal 2
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
17
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Conclusies:
Door de aanvrager is een aantal van 350 personen gevraagd voor het totale gebouw.
Bij de berekening is uitgegaan van:
- het bouwwerk is een RC.
Op elke bouwlaag wordt voldaan aan:
- aanwezige loopafstanden < vereiste loopafstanden --> akkoord
- het vereiste aantal uitgangen < aanwezige aantal uitgangen --> akkoord
- de draairichting van de uitgangsdeuren voldoen aan de vereisten.
- het aantal personen < bovengrens aantal personen gebruiksfunctie --> akkoord
- de vereiste doorgangsbreedte < aanwezige doorgangsbreedte -- > akkoord
Het gevraagde aantal van 350 personen tijdens discoactiviteiten in het totale gebouw kan worden
gehonoreerd. Opmerking hierbij is dat de zalen vrij van meubilair zijn!

18
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BIJLAGE A 1 - BEREKENING AANTAL PERSONEN (bij rommelmarkten):
Gebruik:
Gebruiksfunctie:
Bepaling opgegeven
bezettingsgraadklasse:
Bovengrenzen

RC:
VG:
VR:
VR:
VR:
VR:

Rookcompart.
verblijfsgebied
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 4

rommelmarkten
Bijeenkomstfunctie
1,1

m2/pers.

0,8

VG/VR:

B1

RC:

gebr/vloeropp
in m2

aantal
pers.

aantal
uitg.in
vluchtr.

breedte
in mm.

aantal Loopafst.
uitg.
tegen
vluchtr.

330
222
31,8
31,8
39,13
36

300
300
74
74
74
80

4
4
1
1
1
1

2885
2885
900
850
950
950

1
1
1
1
1
1

Onderdeel

Rookcompartiment
artikel BB
tabel

waarde

aantal toegangen
vrije doorgang
draairichting deuren
loopafstand

2.148.2
2.148.3
2.148.4
2.136 2 en 3

2.145.2
2.145.2
2.145.2
2.134

120
9,2
30
30

gebr./vloeropp.
in m2

Berekenin Opgegeve vrije
g aantallen n aantallen doorgan
g
412
300
3036
444
300
3053
63
74
437
63
74
437
78
74
538
72
80
495

RC = Rookcompart.
VG = Verblijfsgebied
VR1:
Zaal 1
VR2:
Zaal 2
VR3:
Zaal 3
VR4:
Zaal 4
Draairichting
deuren
RC
RC
VG
VR1
VR2
VR3
VR4

vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting

--------> B1

330,0
222,0
31,8
31,8
39,1
36,0

0,5

9
9
9
9
9
9

Verblijfsgebied/verblijfsruimte
artikel
tabel
waarde
BB
nvt
nvt
nvt
2.146.8
2.145.1 13,75
2.146.9
2.145.1 20
2.146.10 2.145.1 20
aanw.
breedt
e
2885
2885
900
850
950
950

aanw.
Loopafst.
9
9
9
9
9
9

vereiste aantal uitgangen
oppervlaktetoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets

minimaal 2
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
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Conclusies:
Door de aanvrager is een aantal van 300 personen gevraagd voor de zalen 1, 2, 3 en 4.
Bij de berekening is uitgegaan van:
- het bouwwerk is een RC.
Op elke bouwlaag wordt voldaan aan:
- aanwezige loopafstanden < vereiste loopafstanden --> akkoord
- het vereiste aantal uitgangen < aanwezige aantal uitgangen --> akkoord
- de draairichting van de uitgangsdeuren voldoen aan de vereisten.
- het aantal personen > bovengrens aantal personen gebruiksfunctie --> NIET akkoord
- de vereiste doorgangsbreedte < aanwezige doorgangsbreedte -- > akkoord
Gezien de getalsverhoudingen tussen het gevraagde aantal personen en de bovengrenzen van de
gebruiksfunctie is afgezien van de berekening van de opvang- en doorstroomcapaciteit van de
horizontale en verticale vluchtwegen.
Het gevraagde aantal van 300 personen tijdens rommelmarkten in het totale gebouw kan NIET worden
gehonoreerd. Het maximum aantal personen tijden rommelmarkt mag niet meer dan 276 personen
(totaal van zaal 1 t/m 4) bedragen. Hierbij wordt uitgegaan dat zaal 4 overeenkomstig de
vergunningaanvraag vrij van meubilair is!!
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BIJLAGE A 2 - BEREKENING AANTAL PERSONEN (bij discoactiviteiten):
Gebruik:
Gebruiksfunctie:
Bepaling opgegeven
bezettingsgraadklasse:
Bovengrenzen

RC:
VG:
VR:
VR:
VR:
VR:

Rookcompart.
verblijfsgebied
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 4

Discoactiviteiten
Bijeenkomstfunctie
0,9

m2/pers.

0,8

VG/VR:

B1

RC:

gebr/vloeropp
in m2

aantal
pers.

aantal
uitg.in
vluchtr.

breedte
in mm.

aantal Loopafst.
uitg.
tegen
vluchtr.

330
222
62
62
62
36

350
350
90
90
50
0

4
4
1
1
1
1

2885
2885
900
850
950
950

1
1
1
1
1
1

Onderdeel

Rookcompartiment
artikel BB
tabel

waarde

aantal toegangen
vrije doorgang
draairichting deuren
loopafstand

2.148.2
2.148.3
2.148.4
2.136 2 en 3

2.145.2
2.145.2
2.145.2
2.134

120
9,2
30
30

gebr./vloeropp.
in m2

Berekenin Opgegeve vrije
g aantallen n aantallen doorgan
g
412
350
3036
444
350
3053
124
90
853
124
90
853
124
50
853
72
0
495

RC = Rookcompart.
VG = Verblijfsgebied
VR1:
Zaal 1
VR2:
Zaal 2
VR3:
Zaal 3
VR4:
Zaal 4

Draairichting
deuren
RC
RC
VG
VR1
VR2
VR3
VR4

vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting
vluchtrichting

--------> B1

330,0
222,0
62,0
62,0
62,0
36,0

0,5

9
9
9
9
9
9

Verblijfsgebied/verblijfsruimte
artikel
tabel
waarde
BB
nvt
nvt
nvt
2.146.8
2.145.1 13,75
2.146.9
2.145.1 20
2.146.10 2.145.1 20
aanw.
breedt
e
2885
2885
900
850
950
950

aanw.
Loopafst.
9
9
9
9
9
9

vereiste aantal uitgangen
oppervlaktetoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets
loopafstandtoets

minimaal 2
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
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Conclusies:
Door de aanvrager is een aantal van 230 personen gevraagd voor de zalen 1 ,2 en 3 in het gebouw.
Bij de berekening is uitgegaan van:
- het bouwwerk is een RC.
Op elke bouwlaag wordt voldaan aan:
- aanwezige loopafstanden < vereiste loopafstanden --> akkoord
- het vereiste aantal uitgangen < aanwezige aantal uitgangen --> akkoord
- de draairichting van de uitgangsdeuren voldoen aan de vereisten.
- het aantal personen < bovengrens aantal personen gebruiksfunctie --> akkoord
- de vereiste doorgangsbreedte < aanwezige doorgangsbreedte -- > akkoord
Gezien de getalsverhoudingen tussen het gevraagde aantal personen en de bovengrenzen van de
gebruiksfunctie is afgezien van de berekening van de opvang- en doorstroomcapaciteit van de
horizontale en verticale vluchtwegen.
Het gevraagde aantal van 230 personen tijdens discoactiviteiten in het totale gebouw kan worden
gehonoreerd. Hierbij wordt uitgegaan dat de zalen volledig vrij van meubilair zijn! En zaal 4 niet wordt
gebruikt.
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Bijlage B – Bijzondere bepalingen en bijzonderheden.
Onder het multifunctioneel zijn van het gebouw wordt verstaan het houden van:
a.
b.
c.
d.

Rommelmarkten (al dan niet in Scoutingverband),,
Overnachtingen (al dan niet in Scoutingverband),
Disco (al dan niet in Scoutingverband),
Scoutingactiviteiten.
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Bijlage C – Nog te treffen voorzieningen en te nemen maatregelen
Ten tijde van de besluitvorming met betrekking tot afgifte van deze vergunning waren nog niet alle,
voor het gevraagde gebruik noodzakelijke, brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig. Indien in een
dergelijke situatie het in de aanvraag vermelde gebruik van het bouwwerk in relatie tot de
beoogde gebruiksfunctie niet geacht kan worden een brandveilig gebruik te zijn en door het stellen
van voorwaarden geen voldoende brandveilig gebruik kan worden bereikt, kan de vergunning
worden geweigerd of op basis van de feitelijke situatie worden verleend met een
gebruiksbeperking.
De aanvrager heeft aangegeven de voorzieningen alsnog te willen treffen om het gevraagde
gebruik en derhalve afgifte van de gebruiksvergunning mogelijk te maken. Om een brandveilig
gebruik van het bouwwerk in de tussenperiode mogelijk te maken, kunnen echter aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn.
Let op: het betreffen hier tijdelijke maatregelen welke noodzakelijk zijn om een gelijkwaardig
brandveiligheidniveau in relatie tot de ontbrekende voorzieningen te bereiken. Deze maatregelen
zijn van toepassing totdat de ontbrekende brandveiligheidsvoorzieningen zijn getroffen.
Met de aanvrager is per voorziening een termijn en eventuele tijdelijke maatregelen
overeengekomen, welke in onderstaande “Staat van nog te treffen voorzieningen en te nemen
maatregelen” zijn vermeld.
Na afloop van de termijn zal door een medewerker van de brandweer worden gecontroleerd of de
betreffende brandveiligheidsvoorziening is getroffen. Nadat de brandveiligheidsvoorziening naar
oordeel van de brandweer voor akkoord is bevonden, zal hiervan een aantekening worden
gemaakt in onderstaand overzicht, waarbij aangegeven zal worden of de eventuele tijdelijke
maatregelen kunnen vervallen.
Indien de te treffen voorzieningen en/of eventuele tijdelijke maatregelen, niet of onvoldoende zijn
uitgevoerd handelt de vergunninghouder in strijd met artikel 6.1.1 van de Bouwverordening Breda
1993 en kan de vergunning in overeenstemming met artikel 6.1.6 van genoemde vergunning
worden ingetrokken.
STAAT VAN NOG TE TREFFEN VOORZIENINGEN EN TE NEMEN MAATREGELEN.
Te treffen voorziening: bekabeling brandmeldinstallatie met functiebehoud
In het Programma van Eisen voor de brandmeldinstallatie is vastgelegd dat er voor enkele
signaalgevers nog kabels met functiebehoud aangebracht moeten worden.
Dit dient mede door de certificerende instantie gecontroleerd te worden, wat continuering van het
certificaat op moet leveren.
Tijdelijke maatregelen:
Niet van toepassing
Uiterlijk gereed voor:
Juni 2009
Controledatum + bevindingen:

Naam + paraaf controleur

+ stempel Brandweer Breda
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