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Overwegingenbrandweer Leek

In 2009 is een bouwvergunning verleendvoor loods 5 waar kunststofafualwordt gesorteerd.Onderdeel van deze bouwvergunning is de Brandrapportage052260-11Rl / d.d.z3juli 2009 van Stroop
RaadgevendeIngenieurs BV. Dit rapport is ingediend omdat ten aanzienvan de het onderdeel"Brandveiligheid/ brandcompartimentering)"ean gelijkwaardige oplossing noodzakelijk was omdat de
maximale grenswaardevoor een brandcompartiment(Industriefunctie) van 1000 m2 werd overschreden. De loods heeft een vloeroppervlalle van ca. 1500 n2.
In de rapportageis voor dit gebouw een maximale wurlast vastgelegd.Dit kan voor het gebruik van
het gebouw een beperking van het gebruik betekenen omdat de maximale vuurlast (maximaal 300 ton
vurenhout) in de gebruikssituatie niet mag worden overschreden. In het rapport zijn de bouwkundig
aspectenen installatietechnischevoorzieningenvastgelegd(maatregelpakket).Een voorbeeld hiervan
is dat de gevels een weerstandtegenbranddoorslagen brandoverslag(W-BDBO) moeten bezitten die
tenminste gelijk is aan de maatgevendewurbelasting. Dit heeft geresulteerddat de wanden een
brandwerendheid(WBDBO) van 120 minuten moeten bezitten.
De aanwager heeft de "Methode Beheersbaarheidvan Brand 2007" hiervoor gebruikl. Dit is voor dit
type bouwwerken een landelijk geaccepteerdemethode.
Tijdens een bouwcontrole in het voorjaar van 2072 is geconstateerddat de loods in afivijking met de
verleendebouwvergunning is gebouwd.Er is geconstateerddat de loods op een aantal bouwkundige
punten afivijkt. Zn zijn er een aantal (overhead)deuren verplaatst van de zuidgevel naar de kopgevels
(west- en oostgevel) van loods 5 en is er waargenomendat de maximale vuurlast van 300 ton was
overschreden.Ook wordt de loods op dit moment niet gebruikt als sorteerloodmaar als opslagloods.
De verandering van het gebruik van dezeloods.heeftbrandweertechnischgeennegatievegevolgen.
Per I april jl. is Bouwbesluit 2012 van kracht geworden en dit heeft gevolgen voor het bovenstaande
afivijkingen. Volgens het Bouwbesluit 2012 mag een brandcompartimentbij een Industriefunctie nu
een vloeroppervlakte hebbenvan maximaal2500 m2 indien de brandwerendheid(WBDBO) nrnr een
ander brandcompartimentten minste 60 minuten bedraagt.Aan deze maximale brandcompartimentsgrootte is geen maximale vuurlast vastgesteld.Het opkrikken van de brandcompartimentgrootteis een
versoepelingvan de eis t.o.v. het Bouwbesluit 2003. Het vorengenoemdeheeft dan ook grote gevolgen
hoe om gegaanmoet worden met de handhaving van de geconstateerdeafivijkingen. Hieronder worden de consequentieper afwijking omschreven:
Vuurlast
De overschrijding van de maximale wurlast kan door de invoering van het Bouwbesluit2012 nret
meer als toetcriteria worden toegepast.
Brandcompartiment
De gevels van de loods voldoen ruimschootsaan de vereistebrandwerendheid(WBDBO 60 minuten)
en de gewijzigde locatie van de overheaddeurenvoldoen ook aan deze eis (de afstandvan de deur tot
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Gewijzigde eevelindeling
De geconstateerdewijzigingen van de gevelindeling hebben geen nadelig effect op de brandveiligheidsaspecten.De bereikbaarheidvan de Lood wordt niet nadelig beinvloed. De zuidgevel is nu een
gesloten constructiedeelwaardoor een eventuelezwakke schakel in deze gevel is uitgesloten.

Gebruiksfunctie
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De geconstateerdeafivijking in het gebruik (geen sorteerhalmaar opslaghal)heeft geennadelig
brandweertechnischeffect en mag er getoetstworden aan Lichte lndustriefunctie, waardoor een aantal
onderdelenaan mindere strengeeisen voldoen hoeft te worden.
Samengevatkomt dit op het voleende neer:
Door de invoering van het Bouwbesluit 2012kanten aanzienvande eis van de maximale vuurlast in
dezeloods niet meer gehandhaafdworden. Dit is geverifieerdbij de Regionale Brandweeren een adviesbureau.Alle gevelsvan de loods zijn voldoendebrandwerend(WBDBO) uitgevoerd en voldoet
uit het Bouwbesluit 2012 (beoordeeldde gevelhet bouwplan aan de brandcompartimenteringseisen
constructieen de aanwezigeafstand tot aan de erfscheiding).De geconstateerdegevelwijzigingen
toetsingscriteriaen voldoet aan de brandvoorhebbengeennadelig effect op de brandweertechnische
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le brand in loods 5 is de toegang voor de brandweerverbeterd(de aanvalswegis korter met minder obstakels.
De wijziging in gebruiksfunctievan het gebouw in Lichte industrie functie (Opslaggebouw)geeft een
versoepelingvan de voorschriften en zijn er geenstrijdighedengeconstateerd.

N.B.
Door de invoering van het Bouwbesluit 2012 is de eis ten aanzienvan de grote van een brandcompartiment bij een lndustriefunctie aanzienlijk versoepeld.Dit kan voor de Industriesfunctiemet een
brandcompartiment> 1000m2 grote gevolgenhebbenvoor het onderdeelBeheerbaarheidvan een
Brand. Ook door het wegvallen van de eis dat de vuurlast niet meer gelimiteerd is geeft een zorg bij de
Brandweer.Hierdoor kunnen in de toekomst glotere brandenontstaanen zal de bestrijding van een
brand een langerebrandweerzorgnodig zijn, ook voor de omgeving kan dit nadeligeeffecten hebben.
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