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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding en doel 

Aanleiding voor het opstellen van voorliggende ruimtelijke onderbouwing is de wens voor de realisatie 

van  een  zwempaviljoen  met  ondergrondse  autostalling  aan  Molendijk  8  te  Oostvoorne.  Deze 

ontwikkeling  is  niet mogelijk  op  basis  van  het  vigerende  bestemmingsplan  omdat  er  op  een  aantal 

punten strijdigheid is met de bouwregels van de bestemming 'Woondoeleinden'. 

 

De gemeente Westvoorne heeft aangegeven mee te willen werken aan de ontwikkeling door middel van 

een omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht  (Wabo). Daarvoor 

dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden waarin het project wordt toegelicht en wordt 

aangetoond dat het voornemen om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan niet in strijd is met 

een goede ruimtelijke ordening. Deze ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin. 

1.2    Ligging projectgebied 

Het perceel Molendijk 8  ligt  in een semi‐agrarisch gebied aan de zuidkant van de kern Oostvoorne.  In 

figuur 1.1 is de ligging van het projectgebied globaal weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1    Ligging projectgebied 
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1.3    Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komt het bouwplan aan de orde. Hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van het actuele 

beleidskader dat relevant is voor het projectgebied en worden de afwijkingen van het bestemmingsplan 

beschreven. Tevens  is  in dit hoofdstuk een onderbouwing van de afwijkingen opgenomen. Vervolgens 

zijn  in hoofdstuk 4 de  relevante milieuaspecten  en de overige onderzoeken beschreven. Hoofdstuk 5 

gaat  in  op  de  financiële  uitvoerbaarheid  en  tenslotte  wordt  in  hoofdstuk  6  ingegaan  op  de 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project.   
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Hoofdstuk 2    Planvoornemen 

2.1    Huidige situatie 

Het  projectgebied  is  gelegen  buiten  de  bebouwde  kom  van  Oostvoorne  aan  de  zuidzijde  van  de 

Molendijk. De omgeving wordt gekenmerkt door smalle maar diepe percelen. Op het voorste gedeelte 

van de percelen  staan vrijstaande woonhuizen. Daarachter vinden agrarische activiteiten plaats. Deze 

zijn voornamelijk van hobbymatige aard. 

 

 
Figuur 2.1    Huidige situatie projectgebied 
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De woning (175m2) op het betreffende perceel is binnen het bouwvlak gesitueerd. Diverse bijgebouwen 

(210m2) staan buiten het bouwvlak. Bestaande bebouwing (385m2) is aan het zicht onttrokken door een 

aanzienlijke hoeveelheid groen verspreid over het perceel en beplanting  langs de  randen. De huidige 

inrichting van het perceel is weergegeven in figuur 2.1. 

2.2    Beoogde voornemen 

Het voornemen betreft de bouw van een zwempaviljoen inclusief ondergrondse autostalling voor eigen 

gebruik van de bewoners van de ter plaatse aanwezige woning. Het paviljoen is beoogd op de zuidelijke 

grens van het bouwvlak op circa 50m achter de bestaande woning. Een situeringsplan is opgenomen in 

figuur 2.2. 

 

 
Figuur 2.2    Situeringsplan 
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De  nieuwbouw  beslaat  twee  verdiepingen waarvan  een  doorsnede  is weergegeven  in  figuur  2.3:  de 

begane grond en een  kelderverdieping.  In het  vervolg  van onderhavige onderbouwing wordt met de 

term  'zwempaviljoen'  het  bovengrondse  gedeelte  van  de  nieuwbouw  bedoeld.  Dit  gedeelte  is 

onderwerp van toetsing aan de maximale bebouwingsoppervlakte. 

 

 
Figuur 2.3    Doorsnede zwempaviljoen 

 

 Het zwempaviljoen (begane grond)  is gelegen aan de oostzijde van het perceel. De afstand tot de 

oostelijke perceelsgrens bedraagt  circa 4.4m. Het gebouw  is  voorzien  van een groendak bekleed 

met duingras. Het paviljoen bestaat uit een overdekt  zwembad met aangrenzende  loungeruimte, 

terras  (onoverdekt),  sanitaire  voorzieningen  en  opslag.  Een  plattegrond  van  de  begane  grond  is 

opgenomen in figuur 2.4. 

 

 
Figuur 2.4    Plattegrond begane grond zwempaviljoen 
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 De  kelderverdieping  is  bereikbaar  via  een  hellingbaan  aan  de  noordzijde  van  het  gebouw.  De 

autostalling  biedt  plaats  aan  zeven  parkeerplaatsen  en  een  afzonderlijke  garagebox.  Tevens 

beschikt de  kelderverdieping  over  een  fitnessruimte,  kantoor,  sanitaire  voorzieningen  en  opslag. 

Direct  zonlicht  wordt  toegelaten  door  middel  van  een  vide.  Een  plattegrond  van  de 

kelderverdieping is opgenomen in figuur 2.5. 

 

 
Figuur 2.5    Plattegrond kelderverdieping 

 

Het zwempaviljoen beslaat een oppervlakte van 314m2. De kelderverdieping heeft een oppervlakte van 

1038m2. De ontwikkeling wordt binnen het bouwvlak gesitueerd, met uitzondering van het terras. Het 

paviljoen vervangt de bestaande bijgebouwen die buiten het bouwvlak staan. Deze bebouwing (210m2) 

wordt in zijn totaliteit gesaneerd. De totale bebouwingsoppervlakte (inclusief woning) neemt daardoor 

toe van 385m2  tot 489m2, een  toename van 104m2. De kelderverdieping  is niet meegenomen  in deze 

oppervlakte aangezien bebouwing onder het maaiveld niet relevant is voor de ruimtelijke toetsing. Een 

motivering hiervoor is opgenomen in paragraaf 3.3. 
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Hoofdstuk 3    Ruimtelijk beleidskader 

3.1    Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Het rijksbeleid voor de ruimtelijke ordening  is vastgelegd  in de Structuurvisie  Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR). In de SVIR, in werking getreden op 13 maart 2012, schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 

uit moet zien: concurrerend, bereikbaar,  leefbaar en veilig. Het Rijk  laat de ruimtelijke ordening meer 

over  aan gemeenten en provincies en  kiest  voor een  selectieve  inzet  van  rijksbeleid op 13 nationale 

belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen 

hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)  is op 30 december 2011  in werking getreden. 

Het Barro stelt niet alleen regels omtrent de 13 aangewezen nationale belangen zoals genoemd  in de 

Structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte,  maar  stelt  ook  regels  die  in  bestemmingsplannen  moeten 

worden opgenomen. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening) 

Een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies vraagt om een goede 

onderbouwing  van  nut  en  noodzaak  van  een  nieuwe  stedelijke  ruimtevraag  en  een  zorgvuldige 

ruimtelijke  inpassing  van  de  nieuwe  ontwikkeling.  Overheden  die  nieuwe  stedelijke  ontwikkelingen 

mogelijk willen maken, moeten standaard een aantal stappen zetten die borgen dat tot een zorgvuldige 

ruimtelijke afweging en  inpassing van die nieuwe ontwikkeling wordt gekomen. Ruimtelijke besluiten 

moeten  aandacht  besteden  aan  de  Ladder  voor duurzame  verstedelijking  (SER  ladder). Bij de  ladder 

moet  de  regionale  behoefte  aangetoond  worden,  of  deze  behoefte  in  bestaand  stedelijk  gebied 

opgevangen kan worden, en of de  locatie multimodaal (via verschillende soorten vervoersmiddelen)  is 

of kan worden ontsloten. 

 

Conclusie rijksbeleid 

De ontwikkeling raakt geen van deze rijksbelangen en de Ladder voor duurzame verstedelijking  is niet 

van toepassing aangezien een aan een bestaande woning ondergeschikte functie niet gezien wordt als 

stedelijke ontwikkeling. Het voornemen is daarom niet in strijd met het rijksbeleid.   
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3.2    Provinciaal beleid 

Visie Ruimte en Mobiliteit 

De Visie  ruimte  en mobiliteit  (VRM),  vastgesteld  op  9  juli  2014,  geeft op hoofdlijnen  sturing  aan  de 

ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Hoofddoel van de VRM  is 

het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Dat betekent: ruimte bieden om 

te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en  zorgen  voor een aantrekkelijke  leefomgeving. De 

VRM bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is:   

 Ruimte bieden aan ontwikkelingen.   

 Aansluiten bij de maatschappelijke  vraag naar woningen, bedrijfsterreinen,  kantoren, winkels  en 

mobiliteit.   

 Allianties aangaan met maatschappelijke partners.   

 Minder toetsen op regels en meer sturen op doelen. 

 

Bij de VRM horen: de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het 

Programma mobiliteit. 

 

In het VRM zijn vier thema's te onderscheiden; 

1. beter benutten en opwaarderen van wat er is; 

2. vergroten van de agglomeratiekracht; 

3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 

4. bevorderen van de transitie naar een water‐ en energie‐efficiënte samenleving. 

 

Verordening Ruimte 

In samenhang met de structuurvisie is de Verordening Ruimte vastgesteld. De regels in deze verordening 

zijn  bindend  en werken  door  in  gemeentelijke  plannen. De  volgende  artikelen  zijn  relevant  voor  de 

gewenste ontwikkeling: 

 

Artikel 2 Algemene regels ter zake van bestemmingsplannen 

Lid 1 regionale afstemming 

Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een nieuwe ontwikkeling met wonen, bedrijven, zelfstandige 

kantoren, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen voorziet  in een aantoonbare behoefte en  is 

gebaseerd op een regionale visie op het programma terzake of is tenminste regionaal afgestemd. 

 

Lid 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een nieuwe ontwikkeling met wonen, bedrijven, zelfstandige 

kantoren,  detailhandel  en  andere  stedelijke  voorzieningen  houdt  rekening  met  de  navolgende 

voorkeursvolgorde: 

 het benutten van locaties voor herstructurering, intensivering of transformatie binnen bestaand 

stedelijk en dorpsgebied; 

 het benutten van locaties aansluitend aan bestaand stedelijk en dorpsgebied. 

 

Conclusie provinciaal beleid 

Voor  het  projectgebied  geldt  al  een  woonbestemming.  Deze Wabo‐procedure maakt  slechts  kleine 

strijdigheden  met  de  bouwregels  mogelijk.  De  bestemming  wijzigt  niet  en  alle  bebouwing  wordt 

geconcentreerd binnen het bouwvlak. De  autostalling wordt  gerealiseerd onder het maaiveld  en het 

bovengrondse  gedeelte  wordt  landschappelijk  ingepast  door  middel  van  een  glooiend  groendak. 

Hierdoor  is  het  gebouw  voldoende  in  het  landschap  ingepast  en  is  de  ontwikkeling  passend  in  het 

provinciale beleid. Zoals eerder aangegeven hoeft de Ladder niet doorlopen te worden aangezien geen 

sprake is van een stedelijke ontwikkeling. 
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3.3    Gemeentelijk beleid 

Omgevingsvisie Westvoorne 

De  Omgevingsvisie  Westvoorne  2030  wordt  in  juli  aan  de  gemeenteraad  voorgelegd.  Met  de 

omgevingsvisie wordt  de  koers  uitgezet  op weg  naar  2030.  Dit  geldt met  name  voor  het  landelijke 

gebied aangezien een algehele herziening van de diverse bestemmingsplannen voor het landelijk gebied 

noodzakelijk  is. De visie geldt als uitgangspunt voor het nog op te stellen Omgevingsplan Buitengebied 

Westvoorne. 

 

De  omgevingsvisie  zet  in  op  het  behouden  en  verbeteren  van  de  bestaande  kwaliteiten:  een 

aantrekkelijke, duurzame kustgemeente met fraaie landschappen en bijzonder natuurschoon, waar voor 

bewoners en bezoekers voldoende  te beleven  is. Het vizier  is vooral gericht op een goede woon‐ en 

verblijfskwaliteit in een duurzame inrichting van de drie dorpen en het buitengebied. Uitgangspunten en 

concrete ontwikkelingen worden per thema aangegeven. De volgende thema's komen aan bod: 

 landschap en erfgoed; 

 natuur en water; 

 recreatie en toerisme; 

 landbouw; 

 werken; 

 voorzieningen en leefbaarheid; 

 wonen; 

 verkeer en vervoer; 

 milieu, gezondheid en duurzaamheid. 

 

Onder  het  thema  landschap  en  erfgoed  wordt  ingezet  op  het  herstellen  van  typerende 

landschapskenmerken  zoals  laanbeplanting  op  de  polderdijken  en  het  ontwikkelingen  van 

bloemendijken. Onder het thema wonen wordt gestreefd naar een gevarieerde woningvoorraad en het 

verduurzamen van bestaande woningbouw. 

 

Bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Westvoorne' 

Ter plaatse van het projectgebied vigeert bestemmingsplan  'Landelijk Gebied Westvoorne', vastgesteld 

op 29 mei 2007. Het bestemmingsplan is verschillende keren herzien. De 3e herziening is van toepassing 

op  het  projectgebied  en  is  opgenomen  in  de  Paraplu Woonbestemmingen. Met  deze  herziening  is 

uniformiteit en vereenvoudiging van de woonbestemming bereikt. Ook zijn de bouwmogelijkheden voor 

woningen en erfbebouwing verruimd. 

 

In  het  bestemmingsplan  'Landelijk  Gebied  Westvoorne'  zijn  aan  het  perceel  de  bestemmingen 

'Woondoeleinden'  (voorste gedeelte) en  'Agrarisch met  landschappelijke waarde'  (achterste gedeelte) 

toegekend. In figuur 3.1 is een uitsnede van de plankaart opgenomen. 
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Figuur 3.1    Uitsnede plankaart bestemmingsplan 'Landelijke Gebied Westvoorne' 

 

Het  bestemmingsplan  hanteert  een maximale  bebouwingsoppervlakte  van  300m2  per  bouwperceel. 

Ondergrondse  bebouwingsoppervlaktes worden  niet  genoemd. Wanneer  echter  al meer  dan  300m2 

bebouwing aanwezig  is, geldt de bestaande oppervlakte als maximum. Vernieuwing en uitbreiding van 

de bebouwing is mogelijk, maar dan geldt als voorwaarde dat met het bouwplan ten minste 1/3 van het 

deel van de bestaande oppervlakte boven de 300m2 wordt verminderd, met dien verstande dat dit  in 

geen  geval  tot  verplichte  sloop  van  de  hoofdbouwmassa  leidt.  Bij  vrijstaande  bijgebouwen mag  de 

goothoogte 3m bedragen en de bouwhoogte 6m. De maximale bouwdiepte bedraagt 3m. 

 

Conclusie gemeentelijk beleid 

Het  projectgebied  is  overeenkomstig  de  omgevingsvisie  aangeduid  als  'Bestaand woongebied'  en  de 

Molendijk  als  'Polderdijk'. Het  initiatief  is  passend  binnen  het  bestaande woongebied  en  heeft  geen 

effect  op  de  herstelwerkzaamheden  en  ontwikkeling  van  de Molendijk.  Het  verduurzamen  van  de 

bebouwing wordt  bereikt  door  het  toepassen  van  Sedum  dakbedekking  en warmtekrachtkoppeling. 

Meer informatie hierover is opgenomen in paragraaf 4.11. 

 

Het  voorstel  is  op  verschillende  punten  strijdig  met  het  vigerende  bestemmingsplan.  Deze  zijn 

weergegeven  in  tabel 3.1. Afwijkingen worden na de  tabel beargumenteerd. Hoewel sociale aspecten 

niet  als  geldig  argument  kunnen  worden  gezien  om  bouwmogelijkheden  te  verruimen,  heeft  de 

bewoner  aangegeven  dat  medewerking  aan  het  zwempaviljoen  gewenst  is  omwille  van  medische 

redenen. 
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  bestemmingsplan LGW  voorstel 

maximale bebouwingsoppervlakte  300m2  314m2 (paviljoen exclusief kelder) 

bebouwingsoppervlakte ondergronds  niet gespecificeerd  1.038m2 

maximale goothoogte  3m  4.15m 

maximale bouwdiepte  3m  4.03m 

Tabel 3.1    Strijdigheden met bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Westvoorne' 

 

Maximale bebouwingsoppervlakte 

Met  toepassing  van  de  saneringsregeling  zou  de  aanwezige  bebouwing  (385m2)  moeten  worden 

teruggebracht  tot maximaal 357m2. De nieuwe bebouwingsoppervlakte neemt echter  toe  tot 489m2, 

een overschrijding van 132m2. Door de  sloop van de aanwezige bijgebouwen en de  situering van het 

nieuwe gebouw binnen het bouwvlak is echter sprake van ruimtelijke kwaliteitsverbetering. De beoogde 

nieuwbouw is tevens verscholen achter de hoofdwoning en wordt vanaf naastgelegen percelen aan het 

zicht onttrokken door substantiële beplanting. 

 

Bebouwingsoppervlakte ondergronds 

De oppervlakte van de ondergrondse kelderverdieping  (1038m2)  is niet  in de bebouwingsoppervlakte 

meegenomen  aangezien  de  kelder  niet  zichtbaar  is  op maaiveldniveau  en  geen  invloed  heeft  op  de 

landschappelijke  kwaliteit.  De  ruime  oppervlaktemaat  van  het  ondergrondse  deel  is  debet  aan  de 

technische uitvoerbaarheid van de ontwikkeling. Oorspronkelijk was de parkeerkelder direct onder het 

zwembad beoogd. Dit bleek niet haalbaar en derhalve  is ervoor  gekozen de parkeerkelder naast het 

zwempaviljoen te plaatsen. Hoewel dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de ondergrondse 

bebouwingsoppervlakte, heeft dit geen effect op het zichtbare deel van de ontwikkeling. Daarmee blijft 

de landschappelijke kwaliteit gewaarborgd. 

 

Maximale goothoogte 

Overschrijding van de goothoogte wordt mede veroorzaakt door toepassing van Sedum dakbedekking. 

Dit milieuvriendelijke groendak draagt bij aan het verduurzamen van de bebouwing en de  ruimtelijke 

kwaliteit binnen de groene omgeving waarin het projectgebied zich bevindt. Een goothoogte van 4.15m 

wordt aanvaardbaar geacht omdat de ruimtelijke impact op de directe omgeving om eerder genoemde 

redenen  verwaarloosbaar  is  en  de  voorgestelde  bouwhoogte  ruimschoots  binnen  het  gestelde 

maximum van 6m blijft. 

 

Maximale bouwdiepte 

Met betrekking tot de bouwdiepte heeft de gemeente Westvoorne aangegeven voornemens te zijn om 

de regeling over ondergronds bouwen bij de eerstvolgende algehele planherziening 2017 te schrappen. 

Overschrijding van de maximale bouwdiepte heeft geen effect op de ruimtelijke kwaliteit. 
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Hoofdstuk 4    Sectorale aspecten 

4.1    Verkeer en Parkeren 

Binnen het projectgebied worden geen nieuwe functies mogelijk gemaakt. De verkeersgeneratie en de 

parkeerbehoefte  veranderen  daardoor  niet.  De  beoogde  parkeerkelder  is  voor  eigen  gebruik  en 

gerelateerd aan de bestaande woonfunctie. Het aspect verkeer en parkeren staat de ontwikkeling niet in 

de weg. 

4.2    Wegverkeerslawaai 

Op grond van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek noodzakelijk indien nieuwe geluidsgevoelige 

functies mogelijk worden  gemaakt binnen de  geluidzones  van  gezoneerde  (spoor)wegen. Binnen het 

projectbied worden  geen  nieuwe  (geluidsgevoelige)  functies mogelijk  gemaakt.  Er  is  geen  akoestisch 

onderzoek noodzakelijk. Het  aspect wegverkeers‐/spoorweglawaai  staat de ontwikkelingen niet  in de 

weg. 

4.3    Bedrijven en milieuhinder 

Beleid en Normstelling   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

 

Om  in  de  bestemmingsregeling  de  belangenafweging  tussen  bedrijvigheid  en  nieuwe  woningen  in 

voldoende mate mee te nemen, wordt  in dit plan gebruikgemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en 

milieuzonering  (editie 2009).  In deze publicatie  is een  lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 

bedrijven  en  bedrijfsactiviteiten  zijn  gerangschikt  naar  mate  van  milieubelasting.  Voor  elke 

bedrijfsactiviteit  is de maximale richtafstand  ten opzichte van milieugevoelige  functies aangegeven op 

grond waarvan de categorie‐indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van 

het  omgevingstype  'rustige  woonwijk'. Milieuzonering  beperkt  zich  tot  de  milieuaspecten  met  een 

ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 

 

Onderzoek 

Het projectgebied is omgeven door agrarische gronden en woningen. Er is dan ook sprake van een rustig 

buitengebied.  In de directe omgeving zijn geen bedrijven aanwezig die een belemmering vormen voor 

de  milieusituatie  ter  plaatse  van  het  projectgebied,  of  die  door  de  beoogde  ontwikkeling  worden 

belemmerd  in hun bedrijfsvoering. Daarnaast veroorzaakt de ontwikkeling geen milieuhinder voor de 

omliggende woningen. Het betreft een  zwembad  voor privégebruik, waarop  geen  richtafstanden  van 

toepassing zijn. 
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Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg en nader onderzoek 

is niet noodzakelijk.   

 

4.4    Kabels en leidingen 

Toetsingskader 

Rond  planologisch  relevante  leidingen  dient  rekening  te  worden  gehouden  met  zones  waarbinnen 

mogelijke beperkingen gelden (belemmeringenzones).   

 

Toetsing   

Binnen  het  projectgebied  en  in  de  directe  omgeving  zijn  geen  planologisch  relevante  buisleidingen, 

hoogspanningsverbindingen of straalpaden aanwezig.   

 

Conclusie 

Het aspect kabels en leidingen staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.   

 

4.5    Externe veiligheid   

Beleid en normstelling 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 

gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 

wordt  getroffen  door  een  ongeval,  indien  hij  zich  onafgebroken  (dat  wil  zeggen  24  uur  per  dag 

gedurende  het  hele  jaar)  en  onbeschermd  op  een  bepaalde  plaats  zou  bevinden.  Het  PR  wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom een  inrichting dan wel  infrastructuur. Het GR drukt de kans 

per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 

waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR  is een oriëntatiewaarde. het bevoegd 

gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 

veiligheidsbeleid  rondom  risicovolle  inrichtingen.  Op  basis  van  het  Bevi  geldt  voor  het  PR  een 

grenswaarde  voor  kwetsbare  objecten  en  een  richtwaarde  voor  beperkt  kwetsbare  objecten.  Beide 

liggen op  een niveau  van 10‐6 per  jaar. Bij de  vaststelling  van  een bestemmingsplan moet  aan deze 

normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 

 

Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 

aanzien  van  het  GR  in  het  invloedsgebied  van  de  inrichting.  De  in  het  externe  veiligheidsbeleid 

gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.   

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Per  1  april  2015  is  het  Besluit  externe  veiligheid  transportroutes  (BEVT)  en  de  regeling  Basisnet  in 

werking  getreden.  Het  BEVT  vormt  de wet‐  en  regelgeving,  en  de  concrete  uitwerking  volgt  in  het 

Basisnet.  Het  Basisnet  beoogt  voor  de  lange  termijn  (2020, met  uitloop  naar  2040)  duidelijkheid  te 

bieden  over  het  maximale  aantal  transporten  van,  en  de  bijbehorende  maximale  risico's  die  het 
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transport van gevaarlijke  stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet  is onderverdeeld  in drie onderdelen: 

Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het 

PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor 

het PR van 10‐5 per jaar ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde 

van 10‐6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10‐6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, 

en  als  richtwaarde  bij  beperkt  kwetsbare  objecten.  In  het  Basisnet Weg  en  het  Basisnet Water  zijn 

veiligheidsafstanden (PR 10‐6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 

 

Tevens worden  in  het  Basisnet  de  plasbrandaandachtsgebieden  benoemd  voor  transportroutes.  Het 

Basisnet  vermeldt  dat  op  een  afstand  van  200m  vanaf  de  rand  van  het  tracé  in  principe  geen 

beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Er geldt een oriënterende waarde voor 

het groepsrisico en onder voorwaarden een verantwoordingsplicht tot 200m binnen de transportroute.   

 

Besluit externe veiligheid buisleidingen 

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR 

gelden.  Op  grond  van  het  Bevb  dient  zowel  bij  consoliderende  bestemmingsplannen  als  bij 

ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg 

van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Onderzoek   

Volgens de professionele risicokaart zijn er in de directe omgeving van het projectgebied geen risicovolle 

inrichtingen gelegen. Daarnaast  vindt er  in de directe omgeving geen  vervoer  van gevaarlijke  stoffen 

plaats over de weg, het spoor, het water of door buisleidingen.   

 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

 

4.6    Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het  toetsingskader  voor  luchtkwaliteit  wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2  van  de  Wet 

milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer  (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 

ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 

(jaar‐ en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.1 

weergegeven.   

 

Stof  Toetsing van  Grenswaarde 

stikstofdioxide (NO2)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

fijn stof (PM10)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

  24‐uurgemiddelde concentratie  max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³ 

fijn stof (PM2,5)  jaargemiddelde concentratie  25 µg /m³ 

Tabel 4.1    Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

 

Op  grond  van  artikel 5.16  van  de Wm  kunnen  bestuursorganen  bevoegdheden  die  gevolgen  kunnen 

hebben voor de  luchtkwaliteit onder andere uitoefenen  indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 

leiden  tot  een  overschrijding  van  de  grenswaarden  of  de  bevoegdheden/ontwikkelingen  niet  in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 



20   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte       
  

 

Besluit niet in betekenende mate 

In dit Besluit niet  in betekenende mate  is bepaald  in welke gevallen een project vanwege de gevolgen 

voor de  luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft  te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 

onderscheiden: 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 

 een  project  valt  in  een  categorie  die  is  vrijgesteld  aan  toetsing  aan  de  grenswaarden;  deze 

categorieën  betreffen  onder  andere  woningbouw  met  niet  meer  dan  1.500  woningen  bij  één 

ontsluitingsweg  en  3.000  woningen  bij  twee  ontsluitingswegen,  kantoorlocaties met  een  bruto 

vloeroppervlak  van  niet meer  dan  100.000 m2  bij  één  ontsluitingsweg  en  200.000 m2  bij  twee 

ontsluitingswegen. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

 

Onderzoek 

De  beoogde  ontwikkeling  is  bedoeld  voor  eigen  gebruik.  Het  aantal  verkeersbewegingen  neemt 

daardoor niet toe. Er is dan ook geen sprake van een verslechtering van de luchtkwaliteit.       

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 

projectgebied  gegeven.  Dit  is  gedaan  aan  de  hand  van  de  NSL‐monitoringstool  2015 

(http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Molendijk. Uit de NSL‐monitoringstool    blijkt 

dat  in  2015 de  jaargemiddelde  concentraties  stikstofdioxide  en  fijn  stof  langs deze weg  ruimschoots 

onder de grenswaarden lagen.   

 

Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het projectgebied. 

Ter plaatse is sprake van een acceptabel woon‐ en leefklimaat. 

 

4.7    Bodemkwaliteit 

Toetsingskader 

Op grond van het Besluit  ruimtelijke ordening dient  in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 

rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijziging dient te 

worden  bekeken  of  de  bodemkwaliteit  voldoende  is  voor  de  beoogde  functie  en  moet  worden 

vastgesteld of er  sprake  is  van een  saneringsnoodzaak.  In de Wet bodembescherming  is bepaald dat 

indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 

zodanig  dient  te  worden  gesaneerd  dat  zij  kan  worden  gebruikt  door  de  desbetreffende  functie 

(functiegericht  saneren).  Nieuwe  bestemmingen  dienen  bij  voorkeur  op  schone  grond  te  worden 

gerealiseerd.   

 

Ten  behoeve  van  ruimtelijke  plannen  dient  ten  minste  het  eerste  deel  van  het  verkennend 

bodemonderzoek,  het  historisch  onderzoek,  te worden  verricht.  Indien  uit  het  historisch  onderzoek 

wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd 

risico op verontreiniging dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. 
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Onderzoek 

Het  projectgebied  heeft  de  bestemming wonen. Daarnaast  vindt  er  geen  functiewijziging  plaatst.  Er 

hoeft dan ook geen verder onderzoek plaats te vinden voor het ruimtelijk plan. Wel dient  in het kader 

van de aanvraag omgevingsvergunning bouw een bodemonderzoek uitgevoerd te worden. 

 

Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat het aspect bodem de beoogde ontwikkeling niet in de weg staat.   

 

4.8    Water 

Waterbeheer en watertoets 

De  initiatiefnemer  dient  in  een  vroeg  stadium  overleg  te  voeren met  de waterbeheerder  over  een 

ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met 

duurzaam waterbeheer. Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Hollandse 

Delta, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer. De  initiatiefnemer heeft 

het waterschap geïnformeerd door gebruik te maken van de Digitale Watertoets. Deze is uitgevoerd op 

6 juli 2016. 

 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op  verschillende  bestuursniveaus  zijn  de  afgelopen  jaren  beleidsnota's  verschenen  aangaande  de 

waterhuishouding,  allen met  als  doel  een  duurzaam waterbeheer  (kwalitatief  en  kwantitatief). Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 

waterschap en de gemeente nader wordt behandeld. 

 

Europa: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW) 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

 Waterwet 

Provinciaal: 

 Provinciaal Waterplan 

 Provinciale Structuurvisie 

 Verordening Ruimte 

 

Waterschapsbeleid 

In het Waterbeheerprogramma (WBP) (2016‐2021) staan de doelen van het waterschap Hollandse Delta 

voor de  taken waterveiligheid  (dijken  en duinen),  voldoende water,  schoon water  en de waterketen 

(transport en zuivering van afvalwater). Ook wordt aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het 

waterschap  in de planperiode wil doen om de doelen  te bereiken. De maatregelen voor de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.   

 

Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater bij voorkeur worden afgekoppeld en direct 

worden geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit het gemengde  rioolstelsel en 

verlaagt  de  belasting  van  de  afvalwaterzuivering.  De  toename  van  verhard  oppervlak  leidt  tot  een 

zwaardere  belasting  van  het  oppervlaktewatersysteem  en  leidt  met  regelmaat  tot  wateroverlast 

stroomafwaarts.  Om  de  zwaardere  belasting  van  het  oppervlaktewatersysteem  onder  normale 

omstandigheden  tegen  te  gaan  is  het  brengen  van  hemelwater  vanaf  verhard  oppervlak  op  het 

oppervlaktewaterlichaam  specifiek  vergunningplicht  gesteld.  Bij  een  toename  van  aaneengesloten 

verhard oppervlak van 500m² of meer  in stedelijk gebied of 1500m2 of meer  in  landelijk gebied dient 

een vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Keur. De versnelde afvoer als gevolg van de 
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toename  aan  verharding  moet  volledig  worden  gecompenseerd  door  het  aanbrengen  van  een 

gelijkwaardige  vervangende  voorziening  (compensatieplicht), met  een  oppervlakte  van  10%  van  de 

toename van verharding. Het waterschap geeft in volgorde de voorkeur aan de volgende gelijkwaardige 

voorzieningen: 

 Nieuw te graven oppervlaktewater in de directe nabijheid van de verhardingtoename; 

 Nieuw te graven oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied; 

 Nieuw te graven oppervlaktewater in het benedenstrooms gelegen peilgebied of een eventueel 

alternatief. 

 

Gemeentelijk waterplan Westvoorne 

Gemeente  en  waterschap  hebben  in  het waterplan  een  gezamenlijke  beleidsvisie  op  het  gewenste 

watersysteem en de waterkwaliteit binnen de gemeente ontwikkeld. De gemeente en het waterschap 

streven naar een watersysteem dat op orde is. Met op orde bedoelen zij dat een watersysteem voldoet 

aan de drie hoofddoelstellingen die gelden voor het waterbeheer. Ten eerste moet het watersysteem 

voldoen aan de uitgangspunten van het waterbeleid voor de 21e eeuw, zodat ook in 2050 droge voeten 

kunnen worden gegarandeerd. Ten  tweede voldoet het watersysteem aan de waterkwaliteitseisen en 

ecologische  randvoorwaarden  die  voor  de  betreffende waterlichamen  en watergangen  is  opgesteld. 

Hiermee wordt  de  situatie  verkregen  dat  het watersysteem  biologisch  gezond  en  het watergebruik 

duurzaam is. De derde hoofddoelstelling is een watersysteem dat robuust en duurzaam is ingericht. Het 

watersysteem moet grootschalig blijven zodat water van lokale buien over grote gebieden verdeeld kan 

worden. Hiernaast moet de inrichting zodanig zijn dat het watersysteem veerkrachtig blijft, het beheer 

en onderhoud een relatief geringe inspanning behoeven en zo min mogelijk afhankelijk is van energie. 

 

Huidige situatie 

Algemeen 

Het  projectgebied  betreft Molendijk  8,  te Westvoorne.  De  bodem  in  het  projectgebied  bestaat  uit 

leemarm zand in stuifduinen en stranden. In het projectgebied is er sprake van grondwatertrap IV. Dat 

wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand meer dan 0,4 m beneden het maaiveld ligt en 

dat de gemiddeld laagste grondwaterstand varieert tussen 0,8 m en 1,2 m beneden het maaiveld.     

 

Waterkwantiteit   

Binnen en in de directe omgeving van het projectgebied zijn geen watergangen aanwezig. 

 

Veiligheid en waterkeringen 

Het  projectgebied  is  niet  gelegen  binnen  de  kern‐  en  beschermingszone  van  de  regionale/primaire 

waterkering.   

 

Afvalwaterketen en riolering 

Het projectgebied is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel.   

 

Toekomstige situatie 

Algemeen 

De beoogde ontwikkeling bestaat uit de aanleg van een zwempaviljoen met parkeerkelder. Daarnaast 

worden de bestaande opstallen gesloopt.   

 

Waterkwantiteit 

Toename  in verharding dient gecompenseerd  te worden. Bij een  toename aan verhard oppervlak van 

meer dan 500m2  in stedelijk gebied en van meer dan 1.500m2  in  landelijk gebied dient er volgens het 

beleid van waterschap Hollandse Delta 10% van de toename aan functioneel open water gerealiseerd te 

worden.  Het  projectgebied  betreft  landelijk  gebied.  Ondanks  de  sloop  van  de  opstallen  neemt  de 

verharding  in het projectgebied  toe met circa 828m2 (inclusief kelderverdieping). Omdat dit minder  is 

dan 1.500m2 zijn watercompenserende maatregelen niet noodzakelijk.   
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Afvalwaterketen en riolering 

Conform  de  Leidraad  Riolering  en  vigerend waterschapsbeleid  is  het  voor  nieuwbouw  gewenst  een 

gescheiden  rioleringsstelsel  aan  te  leggen  zodat  schoon  hemelwater  niet  bij  een 

rioolzuiveringsinstallatie  terecht  komt. Afvalwater wordt  aangesloten op de bestaande  gemeentelijke 

riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 

 hemelwater vasthouden voor benutting, 

 (in‐) filtratie van afstromend hemelwater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI. 

 

Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter  voorkoming  van diffuse  verontreinigingen  van water  en bodem  is het  van belang om duurzame, 

niet‐uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 

 

Veiligheid en waterkeringen 

De ontwikkeling heeft geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 

 

Waterbeheer 

Voor  aanpassingen  aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap  vergunning  te worden 

aangevraagd  op  grond  van  de  "Keur".  Dit  geldt  dus  bijvoorbeeld  voor  het  graven  van  nieuwe 

watergangen,  het  aanbrengen  van  een  stuw  of  het  afvoeren  van  hemelwater  naar  het 

oppervlaktewater.  In  de  Keur  is  ook  geregeld  dat  een  beschermingszone  voor  watergangen  en 

waterkeringen  in acht dient  te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet 

zonder  ontheffing  van  het waterschap  gebouwd,  geplant  of  opgeslagen mag worden. De  genoemde 

bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan‐ 

of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor 

het  onderhoud  gelden  bepalingen  uit  de  "Keur".  Het  onderhoud  en  de  toestand  van  de 

(hoofd)watergangen  worden  tijdens  de  jaarlijkse  schouw  gecontroleerd  en  gehandhaafd.  Voor  de 

realisatie van de beoogde ontwikkeling is geen vergunning op basis van de Keur noodzakelijk.   

 

Conclusie 

De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 

 

4.9    Archeologie en cultuurhistorie 

Toetsingskader 

De  gemeente Westvoorne  onderschrijft  de  uitwerking  van  het  'Verdrag  van Malta':  behoud  van  het 

archeologisch erfgoed waar mogelijk  en documentatie waar nodig. Hierbij wordt  aangesloten op het 

rijksbeleid  en  het  provinciale  beleid  dat  naar  aanleiding  van  het  'Verdrag  van Malta'  is  ontwikkeld. 

Westvoorne  heeft  op  22  april  2008  een  gemeentelijk  archeologisch  beleid  vastgesteld, waarvan  de 

Archeologische Waarden‐ en Beleidskaart  (AWK) een belangrijk  instrument  vormt. De  kaart  toont de 

archeologische waarden en verwachtingen binnen het gemeentelijk grondgebied en geeft aan hoe de 

gemeente Westvoorne daarmee wenst om te gaan.   

 

In het momenteel voor het projectgebied geldende bestemmingsplan  'Landelijk Gebied Westvoorne'  is 

een  dubbelbestemming  ter  bescherming  van  de  mogelijk  aanwezige  archeologische  waarden 

opgenomen. De AWK is het achterliggende beleidskader voor de motivering van die dubbelbestemming. 

De  diepte  waarop  archeologische  resten  aangetroffen  zouden  kunnen  worden  is  vanuit  de  AWK 

overgenomen in het bestemmingsplan: bodemingrepen die groter zijn dan 200m2 en dieper reiken dan 

40cm beneden maaiveld zijn onderzoeksplichtig. 
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Onderzoek 

Volgens  de  AWK  bevindt  het  projectgebied  zich  in  een  gebied  met  een  redelijk  hoge  tot  hoge 

archeologische  verwachting.  De  archeologische  waarden  zijn  te  verwachten  vanaf  0,4m  onder  het 

maaiveld. Omdat de  geplande bodemingrepen deze  vrijstellingsgrens  voor  archeologie overschrijden, 

was archeologisch  (veld) onderzoek benodigd. Ten behoeve van het  Inventariserend Veldonderzoek  is 

door ArcheoPro op 2 maart 2016 een verkennend booronderzoek uitgevoerd (ArcheoPro Archeologisch 

rapport Nr 16010, 15‐04‐2016), zie bijlage 2. 

 

Er zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. De resultaten van het onderzoek geven 

derhalve  geen  aanleiding  om  archeologisch  vervolgonderzoek  te  adviseren.  Evenmin  zijn  tijdens  het 

onderzoek  archeologische  resten  aangetroffen  waarmee  tijdens  de  verdere  planvorming  of  bij  de 

uitvoering  van  de  geplande  werkzaamheden  rekening  zou  moeten  worden  gehouden.  Mochten 

onverhoopt toch nog archeologische resten aangetroffen tijdens de geplande graafwerkzaamheden, dan 

geldt op basis van de Monumentenwet de plicht deze toevalsvondsten te melden bij het Rijk. 

 

Conclusie 

Het Archeologisch  rapport  van ArcheoPro  is  ter beoordeling door de  gemeente Westvoorne  aan het 

Bureau  Oudheidkundig  Onderzoek  Rotterdam  (BOOR)  voorgelegd.  Het  BOOR  heeft  geadviseerd  het 

rapport  op  basis  van  enkele  kleine  aanpassingen  goed  te  keuren  en  geen  archeologisch 

vervolgonderzoek  te  vereisen.  De  aanpassingen  zijn  opgenomen  in  het  definitieve  rapport  (d.d. 

15‐04‐2016). Het aspect archeologie staat de uitvoering van het project niet in de weg. 

 

4.10    Ecologie 

Toetsingskader 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora‐ en faunawet, de 

Natuurbeschermingswet  1998  en  het  beleid  van  de  provincie  ten  aanzien  van  de  Ecologische 

Hoofdstructuur de uitvoering van het plan niet in de weg staan. 

 

Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het projectgebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, 

zoals Natura 2000. Het projectgebied maakt ook geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

De  afstand  tot het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied de Voornes Duin bedraagt  1,4  km  en  tot het 

dichtstbijzijnde EHS‐gebied circa 250 m. Het dichtstbijzijnde belangrijke weidevogelgebied is gelegen op 

circa 7 km afstand van het projectgebied.   

 



    25   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte       
  

 

 
Figuur  4.1    Ligging  projectgebied  (rode  cirkel)  t.o.v.  beschermde  natuurgebieden  (bron:  geo‐loket 

provincie Zuid‐Holland) 

 

Het  projectgebied  ligt  buiten  beschermde  natuurgebieden.  Directe  effecten  zoals  areaalverlies  en 

versnippering  kunnen  hierdoor  worden  uitgesloten.  Gezien  de  geringe  ontwikkeling  en  afstand  tot 

natuurgebieden kunnen ook verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. De 

ontwikkeling,  realisatie  van  zwempaviljoen  en  autostalling,  zal  niet  leiden  tot  toename  in  verkeer. 

Negatieve effecten  als gevolg  van  toename  in  stikstofdepositie  kunnen deswege worden uitgesloten. 

Significante  negatieve  effecten  op  beschermde  gebieden  kunnen  derhalve  worden  uitgesloten.  De 

Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie Zuid‐Holland staan de uitvoering van het 

plan dan ook niet in de weg. 

 

Soortenbescherming 

Op  basis  van  een  eenmalig  veldbezoek  is  de  geschiktheid  van  het  onderzoeksgebied  voor  de  te 

verwachten  soorten  beoordeeld.  Gedurende  dit  veldbezoek  op  28  juni  2016  is  het  projectgebied 

beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde plant‐ en diersoorten  (zie bijlage 2).  In  tabel 

4.2  staat  aangegeven  welke  beschermde  soorten  er  binnen  het  projectgebied  (naar  verwachting) 

aanwezig zijn en onder welk beschermingsregime deze vallen. 
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  Nader  onderzoek 

nodig 

Vrijstellingsregeling Ffw  Tabel 1    Huismuis, bosmuis, 

mol en huisspitsmuis

Bruine kikker, 

gewone pad 

nee 

Ontheffingsregeling Ffw  Tabel 2    ‐  nee 

  Tabel 3  Bijlage 1 AMvB  ‐   

    Bijlage IV HR  Vleermuizen 

(marginaal 

foerageergebied) 

nee 

  Vogels    Cat. 1 t/m 4  ‐  nee 

Tabel 4.2  Naar  verwachting  aanwezige  beschermde  soorten  binnen  het  projectgebied  en  het 

beschermingsregime (niet limitatief voor tabel 1 soorten) 

 

De benodigde werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te 

beschermen natuurwaarden.   

 Er is geen ontheffing nodig voor de tabel 1‐soorten van de Ffw omdat hiervoor een vrijstelling geldt 

van de verbodsbepalingen van de Ffw. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. Dat betekent dat 

iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren 

en hun leefomgeving.   

 In  de  tuin  broeden  algemene  broedvogels  als  roodborst,  merel  en  winterkoning.  Tijdens 

werkzaamheden  dient  rekening  te  worden  gehouden  met  het  broedseizoen.  Verstoring  van 

broedende vogels  is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen  ten aanzien van vogels wordt 

voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In het kader van de Ffw 

wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. Van belang  is of een broedgeval 

aanwezig  is, ongeacht de periode.  Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment 

dat er geen broedgevallen  (meer) aanwezig  zijn,  is overtreding  van de wet niet aan de orde. De 

meeste vogels broeden overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron: website vogelbescherming). 

 Er vliegen en foerageren in lage dichtheid vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen 

kunnen deze  soorten er blijven vliegen en  foerageren. Effecten op vleermuizen worden derhalve 

uitgesloten. 

 

Gezien de bovenstaande conclusies staat de Flora‐ en faunawet, met inachtneming van de voorgestelde 

maatregelen, de uitvoering van het plan niet in de weg. 

 

Conclusie 

De  voorgenomen  ontwikkeling  leidt  niet  tot  negatieve  effecten  op  beschermde  natuurgebieden  of 

beschermde soorten. Het aspect ecologie vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoering van het 

plan. 
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4.11    Duurzaamheid 

Toetsingskader 

In  de  ruimtelijke  onderbouwing  moet  worden  beschreven  op  welke  wijze  het  plan  bijdraagt  aan 

duurzaamheid. Dit kan op verschillende manieren waaronder: 

 energiezuinig of energieneutraal bouwen en wonen; 

 aanpasbaar en herbruikbaar wonen; 

 gebruik duurzame materialen; 

 gebruik van daken en gevels voor energieopwekking, wateropvang, bevorderen biodiversiteit, 

voorkomen hittestress; 

 waterverbruik. 

 

Conclusie 

De  toegepaste  Sedum  dakbedekking  is  een  voorbeeld  van  het  bevorderen  van  de  biodiversiteit.  Dit 

groendak  is  voorzien  van  duingras  en  biedt  voordelen  op  het  gebied  van  duurzaamheid, milieu  en 

belevingswaarde. Deze  vorm  van dakbedekking  gaat  langer mee dan bij  een  traditioneel dak  en  kan 

daarna worden gerecycled. Tevens heeft het dak een groene uitstraling wat een goede landschappelijke 

inpassing in het landelijke gebied bevordert. 

 

De  initiatiefnemer heeft aangegeven dat daarnaast warmtekrachtkoppeling zal worden  toegepast. Dit 

betreft een zeer zuinige cv‐installatie met een hogere efficiëntie dan een standaard cv‐installatie omdat 

er zowel warmte als electriciteit wordt opgewekt. De brandstof wordt efficiënter benut waardoor er per 

eenheid brandstof meer energie nuttig gebruikt kan worden. 
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Hoofdstuk 5    Financiële uitvoerbaarheid 

5.1    Economische uitvoerbaarheid 

De  bouw  van  het  zwempaviljoen  betreft  een  private  ontwikkeling  waarbij  de  gemeente  met  de 

initiatiefnemer een planschadeovereenkomst afsluit. Hiermee wordt de economische uitvoerbaarheid 

van het project gewaarborgd.   

5.2    Handhaving 

Het  college  van  burgemeester  en  wethouders  is  het  bevoegd  gezag  voor  de  handhaving  van  het 

bestemmingsplan. Zoals blijkt uit  jurisprudentie heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaving. 

In de loop van de jaren '90 is in de gemeente Westvoorne de handhaving steeds meer tot ontwikkeling 

gekomen. Dit werd mede  ingegeven door het besef dat grote delen van de gemeente  landschappelijk 

zeer kwetsbaar gebied is waarin strikt gehandhaafd moet worden. 

 

In  het  Beleidsplan  toezicht  en  handhaving  (geactualiseerd  in  2014)  is  het  handhavingsbeleid  voor 

ruimtelijke ordening en bouwen neergelegd.  In het beleidsplan wordt aangegeven op welke wijze de 

gemeente Westvoorne handhavend optreedt tegen overtredingen van de regelgeving op het gebied van 

ruimtelijke ordening en bouwen. Het formuleren en vaststellen van het handhavingsbeleid biedt onder 

andere  meer  duidelijkheid  (intern  en  extern),  bevordert  de  rechtszekerheid  en  voorkomt 

rechtsongelijkheid.  Het  plan  vormt  een  beleidsmatige  onderlegger  voor  een  jaarlijks  op  te  stellen 

uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma is een schriftelijke vastlegging van alle uit te voeren 

handhavingsactiviteiten in het aankomende jaar.   
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Hoofdstuk 6    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Voorbereidingsfase 

Volgens artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dienen burgemeester en wethouders bij 

de  voorbereiding  van  een  ruimtelijk  besluit  overleg  te  plegen  met  de  besturen  van  betrokken 

gemeenten en waterschappen en met de Rijks‐ en provinciale diensten die betrokken zijn bij de  zorg 

voor de  ruimtelijke ordening of belast  zijn met de behartiging van belangen welke  in het plan  in het 

geding zijn. 

In  dit  kader  wordt  het  ontwerpbesluit  en  de  ontwerpvergunning  toegezonden  aan  een  aantal 

overlegpartijen. 

 

Ontwerpfase 

Na  afronding  van  het  vooroverleg  wordt  de  formele  Wabo‐procedure  gestart.  De  eventuele 

aanpassingen  die  volgen  uit  de  overlegreactie  worden  verwerkt  in  de  ontwerpstukken.  Op  een 

uitgebreide  Wabo‐procedure  is  artikel  3.8  Wro  (gelezen  in  samenhang  met  afdeling  3.4  van  de 

Algemene  wet  bestuursrecht)  van  toepassing.  De  kennisgeving  van  het  ontwerpbesluit  en  de 

ontwerp‐omgevingsvergunning  moet  in  de  Staatscourant  worden  geplaatst  en  moet  ook  via 

elektronische  weg  worden  gepubliceerd.  Het  ontwerpbesluit  en  de  ontwerpvergunning  worden 

gedurende  zes  weken  ter  inzage  gelegd.  Binnen  deze  termijn  is  een  ieder  in  de  gelegenheid  een 

zienswijze in te dienen. 

 

Vaststellingsfase 

Na  de  termijn  van  terinzagelegging  dient  het  college  van  burgemeester  en wethouders  te  besluiten 

omtrent  het  definitieve  besluit  om  af  te  wijken  van  het  bestemmingsplan  en  om  de 

omgevingsvergunning  te  verlenen. Hierna  staat  voor belanghebbenden de mogelijkheid open  tot het 

instellen van beroep. 
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Bijlage 1    Quick Scan Flora en Fauna Molendijk te Oostvoorne 
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen om aan de Molendijk 8 te Oostvoorne enkele opstallen te slopen en om een zwembad 
met zwempaviljoen te realiseren. Het voorkomen van beschermde planten- en diersoorten vormt een te 
onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen gaan ontstaan op soorten die beschermd zijn 
via de Flora- en faunawet. Op grond hiervan heeft Rho adviseurs voor leefruimte te Rotterdam aan 
Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren 
naar het voorkomen van wettelijk beschermde soorten en om bij het eventueel voorkomen hiervan, aan te 
geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning 
gepresenteerd.   
  

1.2 Het plangebied en de plannen 

 
Het plangebied is gelegen aan de Molendijk 8 te Oostvoorne (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 
1 voor de exacte ligging en begrenzing). Op dit perceel staan opstallen waarvan het voornemen is om 
deze te slopen en om dit gebied om te vormen tot tuin. Direct ten noorden hiervan is het voornemen om in 
de tuin een zwembad met zwempaviljoen  te realiseren. In figuur 2 wordt een impressie gegeven van dit 
plangebied.  
 
  

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan de Molendijk 8 te Oostvoorne.  
 

 

N ▲ 

Oostvoorne 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied en directe omgeving van de Molendijk 8 te Oostvoorne.  
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied en directe omgeving van de Molendijk 8 te 
Oostvoorne.  

 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet te verwachten zijn. Anderzijds worden de consequenties 
van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van Molendijk 8 te Oostvoorne? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de Flora- en faunawet (hoofdstuk 2) komen achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.   
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2. FLORA- EN FAUNAWET  
 
 
 

2.1 Flora- en faunawet  

 
In de Flora- en faunawet zijn regels gegeven over de bescherming van de in het wild levende planten- en 
diersoorten, mede ter uitvoering van de soortbescherming in de Europese Richtlijnen (Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn). Deze soortenbescherming van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geïntegreerd in de 
Flora- en faunawet. Deze soortenbescherming houdt in dat handelingen zoals het doden, opzettelijk 
verontrusten, verstoren of vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen, holen, nesten, eieren van dieren 
en het uitgraven, plukken en vernietigen van groeiplaatsen van planten verboden zijn.  
 

Een ruimtelijke ingreep kan gepaard gaan met negatieve effecten op planten en dieren. Om een ruimtelijk 
plan tot uitvoering te kunnen brengen die negatieve effecten heeft op beschermde soorten, is in een aantal 
gevallen een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken noodzakelijk. Om een dergelijke 
ontheffing te kunnen verkrijgen, moet aangetoond worden dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep geen 
afbreuk zal doen aan de gunstige staat van instandhouding van de beschermde soorten. Qua mate van 
bescherming kan onderscheid worden gemaakt in de volgende drie beschermingsregimes. 

 
Algemeen voorkomende soorten (categorie 1: lichte bescherming) 
Voor algemeen voorkomende soorten zoals haas, egel, veldmuis, bruine kikker of gewone pad geldt sinds 
begin 2005 een algemene vrijstelling. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd als 
zij worden geschaad op voorwaarde dat met deze soorten goed omgegaan wordt: zij mogen niet onnodig 
gedood of gewond worden en activiteiten dienen buiten de kritieke periode plaats te vinden.  
 
Minder algemeen voorkomende soorten (categorie 2: matige bescherming) 
Voor soorten die minder algemeen voorkomen als eekhoorn, steenmarter, levendbarende hagedis en 
diverse soorten orchideeën geldt dat een ontheffing vereist blijft bij ruimtelijke ingrepen die negatieve 
effecten voor deze soorten hebben. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als wordt gewerkt 
volgens een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. In zo’n gedragscode 
geeft een sector of initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van 
beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het hebben van een gedragscode voor de minder 
algemeen voorkomende soorten is alleen nog een ontheffing nodig voor werkzaamheden die niet conform 
de gedragscode worden uitgevoerd.   
 
Strikt beschermde soorten (categorie 3: strikte bescherming) 

Voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, vanwege de Vogelrichtlijn te beschermen 
vogelsoorten en soorten die zijn opgenomen bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten (o.a. ringslang, hazelworm, boommarter, das en waterspitsmuis) geldt dat een ontheffing 
alleen wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze 
soorten, er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er sprake is van een in of bij 
de wet genoemd belang.   

 



   Quick scan Flora- en faunawet Molendijk 8 te Oostvoorne. 
Eindrapport juli 2016 

 

Adviesbureau Mertens 6 Wageningen 
 

 

2.2 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Flora- en faunawet.  

 
Tussen de Flora- en faunawet en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
'gunstige staat van instandhouding' kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die niet afnemen in aantal (geen 
Rode lijstsoort) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van instandhouding" niet in 
het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen in aantal (soorten die 
wél op de Rode lijst staan) is een uitgebreide effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de 
zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in 
acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en 
hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van 
algemene soorten.  
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3. METHODE  
 
 
 

Op dinsdag 28 juni 2016 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving van 
Molendijk 8 te Oostvoorne. Gedurende dit bezoek is dit plangebied en de directe omgeving beoordeeld op 
het mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten aan de hand aanwezige ecotopen en 
sporen. Er is zeer beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) 
voorkomen van beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor 
een veel groter gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk 
op kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 

 
Het plangebied en directe omgeving is verhard (bebouwing en bestrating) en bestaat uit cultuurgroen 
(tuin). Het voorkomen van beschermde planten wordt hierin uitgesloten. De aanwezige muren zijn te droog 
voor muurplanten of ongeschikt. Gedurende het verkennend veldonderzoek zijn geen beschermde 
plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt het voorkomen van beschermde plantensoorten 
uitgesloten.  

 

4.2 Vleermuizen 

 
Het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen kan worden uitgesloten. In de bebouwing zijn geen 
gaten of openingen vastgesteld die in potentie geschikt zijn als kolonie- en/of paarplaats van 
gebouwbewonende vleermuizen zoals de gewone dwergvleermuis of laatvlieger. Het ontbreekt verder aan 
bomen waarin vleermuizen zich kunnen ophouden.  
 
Voor overwinteringsplaatsen is de bebouwing niet geschikt omdat de gebouwen te droog zijn en te veel 
aan temperatuurveranderingen onderhevig zijn. Geschikte invliegopeningen ontbreken tevens waardoor 
de toegang ontbreekt.  
 
Gelet op het feit dat er in potentie geen verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen zijn in de bebouwing zijn 
de daaraan gekoppelde vliegroutes eveneens uit te sluiten. De bebouwing is ook niet rechtlijnig in relatie 
tot overige bebouwing waardoor het niet aannemelijk is dat deze functioneert als vliegroute. De bebouwing 
wordt daarnaast vervangen door andere bebouwing waardoor oriëntatiemogelijkheden blijven bestaan. 
Effecten op vliegroutes worden derhalve uitgesloten.  
 
Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet aansluiten op het plangebied. 
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied van vorm veranderen. Het plangebied kan fungeren als 
foerageergebied voor bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis. Vleermuizen kunnen het plangebied als 
foerageergebied blijven gebruiken.  Het plangebied is nu niet van waarde als essentieel foerageergebied 
en in de toekomst zal deze functie niet doen verminderen. In de omgeving zijn daarnaast voldoende 
alternatieve foerageerplaatsen. Effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve 
uitgesloten.  
 

4.3 Overige zoogdieren  

 
Het is mogelijk dat ter plaatse van het plangebied de huismuis leeft. Deze soort is niet beschermd.  
Gelet op de verharding van het plangebied en de aanwezige ecotopen (tuin), wordt het voorkomen van 
matig of zwaar beschermde zoogdieren uitgesloten. Mogelijk bevinden zich plaatselijk wel huisspitsmuis, 
bosmuis en mol. Voor deze algemene soort bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet.   
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4.4 Broedvogels 

 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 28 juni 2016 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties in de bebouwing aangetroffen die eventueel van waarde zouden kunnen zijn voor 
(gebouwbewonende) vogels. Het ontbreekt namelijk aan geschikte gaten in de bebouwing. Huismus en 
gierzwaluw zijn ook niet vastgesteld gedurende het verkennend veldonderzoek. Het dak is ongeschikt voor 
vogels zoals de huismus. Op grond hiervan wordt het voorkomen van vogels in de bebouwing uitgesloten.   
 
In de tuin broeden algemene broedvogels zoals roodborst, merel en winterkoning. In verband met het 
voorkomen van deze algemene broedvogels is het noodzakelijk om werkzaamheden buiten het 
broedseizoen uit te voeren of op een manier dat de vogels niet tot broeden komen (rooien bomen en 
beplanting buiten broedseizoen). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet worden overtreden.  
 

4.5 Amfibieën 

  
Door het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied en het gebruik als tuin met verhardingen, is 
het plangebied geen belangrijk leefgebied voor amfibieën. In het gebied komt mogelijk sporadisch de 
bruine kikker en gewone pad voor. Deze soorten zijn licht beschermd en niet bedreigd. Voor deze licht 
beschermde soorten bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet. Het plangebied bezit 
geen ecotopen voor matig of zwaar beschermde amfibieën.  

 

4.6 Vissen 

 
Door het ontbreken van oppervlaktewater in en direct rond het plangebied van de Molendijk 8 te 
Oostvoorne, wordt het voorkomen van vissen uitgesloten.  
 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige inrichting ten opzichte van de verspreiding van reptielen (zie Ravon.nl), de ligging en de 
aanwezige ecotopen (verhardingen) kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
 

4.8 Overige 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde geleedpotigen en 
mollusken (o.a. brede geelgerande waterroofkever en zeggekorfslak) worden uitgesloten. 
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er zijn plannen voor de sloop van opstallen, het rooien van een tuin en de realisatie van een zwembad met 
zwempaviljoen in een gebied aan de Molendijk 8 te Oostvoorne. Deze activiteiten zouden kunnen samen 
gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend 
veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
Er is vastgesteld dat het voorkomen van matig of zwaar beschermde soorten is uitgesloten. De bebouwing 
bezit geen gaten waarin vleermuizen of vogels zich zouden kunnen ophouden. In verband met het 
voorkomen van algemene broedvogels is het van belang om werkzaamheden buiten het broedseizoen of 
te werken op een manier dat vogels tot broeden komen. Voor overige soort(groep)en is het gebied verder 
volledig ongeschikt. Wel vliegen en foerageren er vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen 
kunnen deze soorten er blijven vliegen. Effecten op vleermuizen worden derhalve uitgesloten. Er kunnen 
daarnaast algemene licht beschermde zoogdieren en amfibieën voorkomen. Voor deze algemene soorten 
bestaat een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet.  
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op matig en zwaar beschermde planten- en 
diersoorten uitgesloten; de realisatie en uitvoering van het plan aan de Molendijk 8 te Oostvoorne is niet in 
strijd met het gestelde binnen de Flora- en faunawet. 
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1. PLANGEBIED  

 
 

 
 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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Samenvatting 

Op 2 maart 2016 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) 
uitgevoerd op een terrein aan de Molendijk 8 te Oostvoorne.  
Het archeologisch onderzoek betrof een verkennend booronderzoek zonder bureaustudie.  
 
Volgens het gespecificeerd archeologisch kunnen vanaf de top van de afzettingen van 
Duinkerke I tot aan het maaiveld sporen aanwezig zijn uit de periode Romeinse tijd tot de 
Nieuwe tijd.  Door de relatief grote afstand van het plangebied tot de Molendijk is de kans op 
de aanwezigheid van resten van bebouwing uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd klein. 
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn binnen het 
plangebied vijf gutsboringen gezet.  Uit de resultaten hiervan blijkt dat rond twee meter 
beneden het maaiveld een dun pakket Hollandveen aanwezig is binnen het plangebied. 
Hieronder zijn afzettingen van Duinkerke 0 aangetroffen die naar beneden toe uit steeds 
zandiger klei bestaan. Deze klei is slap en ongerijpt en is nooit geschikt geweest voor 
bewoning. Het hierop gelegen pakket Hollandveen is slechts enkele decimeters dik. De top 
hiervan is onmiskenbaar geërodeerd aan het begin van de vorming van de afzettingen van 
Duinkerke I binnen het plangebied. Deze afzettingen bestaan uit een ongeveer halve meter 
dik pakket door zandlaagjes onderbroken klei. Deze klei is ongeoxideerd en bevat geen 
sporen van bodemvorming. Hier bovenop is een laag strandzand afgezet die (behalve 
oxidatievlekken) evenmin sporen van bodemvorming bevat. De bovenste zeventig tot 
honderd centimeter van de bodem binnen het plangebied bestaat uit geoxideerd duinzand 
met in de top daarvan de (moderne) tuinlaag. Ondanks het naboren van het duinzand met 
een megaboor en het zeven hiervan, zijn ook hierin volstrekt geen relevante archeologische 
indicatoren aangetroffen.  
De resultaten van het onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch 
vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten 
aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande 
werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. 
 
hoteIn alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen 
worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Westvoorne, conform 
Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en 
verder. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

Opdrachtgever: A. den Haan Contractors B.V., Molendijk 4, 3233 LN 
Oostvoorne 

Datum uitvoeringveldwerk: 2 maart 2016 
Archis onderzoeksmelding: 3992129100 
Bevoegd gezag:  Gemeente Westvoorne 
Bewaarplaats vondsten:  Provincie Zuid-Holland 
Bewaarplaats documentatie:  Provincie Zuid-Holland 
 

1.2 Locatiegegevens 

Provincie:  Zuid-Holland 
Gemeente:  Westvoorne 
Plaats:  Oostvoorne 
Toponiem:  Molendijk 8 
Globale ligging:    Aan de zuidoostzijde van Oostvoorne; ten zuiden van de 

Molendijk  
Hoekcoördinaten plangebied:  66564 / 435968 
                                                                      66564 / 436006 
                                                                      66598 / 436006 
                                                                      66598 / 435968  
Oppervlakte plangebied: 0,11 ha 
Eigendom:  particulier 
Grondgebruik:  tuin 
Hoogteligging:  ± 0,81 m +NAP 
Bepaling locaties:  GPS Garmin, meetlinten 
 

1.3 Aard van de ingreep 

Aard ingreep: De bouw van een zwembad en ondergrondse garage. 
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1.4 Onderzoek 

Op 2 maart 2016 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) 
uitgevoerd op een terrein aan de Molendijk 8 te Oostvoorne.  
Het archeologisch onderzoek betrof een verkennend booronderzoek zonder bureaustudie.  
Door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) is een Programma van Eisen 
(PvE) opgesteld (Schoonhoven A. V. & C. Carmiggelt 2016; zie bijlage 2). Het veldwerk is 
uitgevoerd conform dit PvE. Dit PvE bevat een beknopt bureauonderzoek waarvan voor dit 
onderzoek gebruik is gemaakt. In het PvE is voor het plangebied het volgende 
gespecificeerde archeologische verwachtingsmodel geformuleerd: 
Het plangebied valt binnen een zone van overstuiving door Jonge Duin- en Strandzanden 
met een dikte van minder dan twee meter. Hieronder liggen Afzettingen van Duinkerke III 
op oudere afzettingen van Duinkerke I en 0 (Laagpakket van Walcheren). De Afzettingen van 
Duinkerke 0 kunnen in twee fasen zijn opgebouwd (zand en klei), met daar bovenop 
Hollandveen. Hierop kunnen dan afzettingen van Duinkerke I verwacht worden. Indien deze 
zijn afgezet door een getijdengeul, kunnen deze bestaan uit onder rustige condities afgezette 
klei. Het onderliggende veen kan hierdoor zijn geërodeerd en ontwaterd. De afzettingen van 
Duinkerke III zijn erosief hierop afgezet en veroorzaakten een wisselende mate van 
aantasting van bewoningssporen en verspoeling van vondsten uit eerdere perioden. In het 
bodemtraject tussen het maaiveld en de top van de afzettingen van Duinkerke I, zijn sporen 
uit de periode Romeinse tijd - Nieuwe tijd te verwachten. De top van de afzettingen van 
Duinkerke I heeft potentie voor bewoningssporen uit de Romeinse tijd en op 
laatmiddeleeuws gebruik in de 13e en vooral ook de 14e eeuw (ontginningsperiode, de 
polder Westerland dateert van vóór 1350), vóór de grote overstromingen in het gebied. De 
periode na de overstromingen heeft hier eveneens een hoge potentie, hoewel de relatief 
grote afstand van de nieuwbouwlocatie van het plangebied tot de Molendijk de 
aanwezigheid van resten van vroegere bebouwing, minder waarschijnlijk maakt. 
 
ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en 
richtlijnen (KNA 3.3) en is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vergunning 
verleend tot het verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het kader van 
het doen van opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van booronderzoek.   
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog), ing. P.J. Orbons 
(senior vakspecialist) en H. Rik (veldtechnicus). 
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Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de 
buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft (straal van 1 km).  



Archeologische onderzoek  Molendijk 8, Oostvoorne, Gemeente Westvoorne. ArcheoPro Rapport, 16010, Pagina 8 

Versie: 15-04-2015 www.ArcheoPro.nl  

 
Figuur 2: De binnen het plangebied voorgenomen bouw van een zwembad en garage. 
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Figuur 3: Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied.  
 

 
Figuur 4: Het plangebied gezien vanuit het zuidoosten  
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2 Veldonderzoek 

 

2.1 Verrichte werkzaamheden 

Positie boringen:  Conform PvE in regelmatige verdeling over het 
plangebied, zie figuur 8. 

Gebruikt boormateriaal: Guts met een diameter van 3 cm.  
Totaal aantal boringen: Vijf 
Boordichtheid: Ruim veertig boringen per hectare 
Geboorde diepte: 3 m –Mv 
Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas 
Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2) 
 
Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de begroeiing 
van het plangebied was geen oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin waren 
bodemontsluitingen aanwezig die geïnspecteerd konden worden op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren. 
 

2.2 Resultaten booronderzoek 

De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het 
booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1. 
Tijdens het veldonderzoek is bovenin elk van de vijf boringen een toplaag van humusrijk 
zand aangetroffen. Deze toplaag heeft een rommelige en tamelijk losse structuur. Het betreft 
hier de moderne tuinlaag die in dikte varieert van ongeveer dertig centimeter in de boringen 
3 en 5 tot een halve meter in de overige boringen. Hieronder is in alle boringen een vijftien 
tot vijftig centimeter dik pakket geoxideerd zand aangetroffen. Dit zand is matig fijn tot 
matig grof en bevat volstrekt geen schelpresten. Het lijkt derhalve (jong)duinzand te 
betreffen dat de top van de afzettingen binnen het plangebied vormt. Hierin is ook de 
tuinlaag gevormd. Onder het duinzand is een ongeveer een halve meter dik pakket matig 
grof, zwak schelphoudend zand aangetroffen. Het lijkt hier om strandzand te gaan. Dit zand 
is zwak geoxideerd en bevat oxidatievlekken. De onderkant van dit zandpakket vormt de 
oxidatie-reductiegrens binnen het plangebied. Dit zand gaat abrupt over in de 
onderliggende klei (zie figuur 5).  
 

 
Figuur 5: Foto van boring 2 met de abrupte overgang van het strandzand naar de  
onderliggende klei .  Op deze foto zijn ook de oxidatievlekken in het zand te zien, evenals het 
ontbreken van oxidatieverschijnselen in de onderliggende klei (links). 
 



Archeologische onderzoek  Molendijk 8, Oostvoorne, Gemeente Westvoorne. ArcheoPro Rapport, 16010, Pagina 11 

Versie: 15-04-2015 www.ArcheoPro.nl  

De onder het strandzand gelegen klei wordt onderbroken door enkele dunne zandlaagjes en 
vormt waarschijnlijk de afzettingen van Duinkerke III binnen het plangebied. Deze zijn 
ongeveer dertig tot zestig centimeter dik en gaan tussen 1,8 en 1,9 meter beneden het 
maaiveld over in een dun pakket Hollandveen waarvan de top is geërodeerd (zie figuur 6). 
Rond twee meter beneden het maaiveld gaat dit dunne pakket Hollandveen over in 
doorwortelde klei. Deze laag vormt de top van de afzettingen van Duinkerke I die tijdens de 
start van de veenvorming is doorgroeid met plantenwortels. Naar beneden toe wordt deze 
klei steeds zandiger en verdwijnen de plantenwortels. Vanaf ongeveer twee en een halve 
meter beneden het maaiveld is deze klei slap, sterk zandig en komen hierin ook zandlaagjes 
voor. Ten tijde van het veldonderzoek was deze klei/zand afzetting vanaf ongeveer drie 
meter beneden het maaiveld dermate slap en waterverzadigd dat deze uit de guts bleef 
stromen.  
In geen van de binnen het plangebied aangetroffen afzettingen zijn archeologische 
indicatoren aangetroffen of  lagen met daarin verschijnselen van bodemvorming die zouden 
kunnen wijzen op aanwezige bewoningsniveaus. Om deze reden zijn geen aanvullende 
boringen gezet. Wel is het duinzand dat de top van de aangetroffen afzettingen vormt en 
tevens het enige deel van de bodem dat in het verleden geschikt lijkt te zijn geweest voor 
bewoning, nageboord met een megaboor waarbij het opgeboord zand is gezeefd. Dit heeft 
behalve enkele moderne glas- en plasticdeeltjes in de tuinlaag, volstrekt geen relevante 
archeologische indicatoren opgeleverd.  
In verband met het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het 
plangebied,  is het KNA-onderdeel Waardestelling in dit rapport niet nader uitgewerkt. 
 
 

 
Figuur 6: Foto van boring 3 met de geërodeerde top van het Hollandveen .   
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Figuur 7: Boorprofielen  
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Figuur 8: Boorpunten met verstoringsdiepten.  
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3 Conclusies en aanbevelingen (beleidsadvies) 

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel Deze zin loopt niet helemaal. 
Wat bedoel je met 'top afzettingen'? Vanaf de top van de DK1-afzettingen?kunnen in het 
bodemtraject tussen het maaiveld en de top van de afzettingen van Duinkerke I, sporen 
aanwezig zijn uit de periode Romeinse tijd tot de Nieuwe tijd.  Door de relatief grote afstand 
van het plangebied tot de Molendijk is de kans op de aanwezigheid van resten van 
bebouwing uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd klein. 
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn binnen het 
plangebied vijf gutsboringen gezet.  Uit de resultaten hiervan blijkt dat rond twee meter 
beneden het maaiveld een dun pakket Hollandveen aanwezig is binnen het plangebied. 
Hieronder zijn afzettingen van Duinkerke I aangetroffen die naar beneden toe uit steeds 
zandiger klei bestaan. Deze klei is slap en ongerijpt en is nooit geschikt geweest voor 
bewoning. Het hierop gelegen pakket Hollandveen is slechts enkele decimeters dik. De top 
hiervan is onmiskenbaar geërodeerd aan het begin van de vorming van de afzettingen van 
Duinkerke III binnen het plangebied. Deze afzettingen bestaan uit een ongeveer halve meter 
dik pakket door zandlaagjes onderbroken klei. Deze klei is ongeoxideerd en bevat geen 
sporen van bodemvorming. Hier bovenop is een laag strandzand afgezet die (behalve 
oxidatievlekken) evenmin sporen van bodemvorming bevat. De bovenste zeventig tot 
honderd centimeter van de bodem binnen het plangebied bestaat uit geoxideerd duinzand 
met in de top daarvan de (moderne) tuinlaag. Ondanks het naboren van het duinzand met 
een megaboor en het zeven hiervan, zijn ook hierin volstrekt geen relevante archeologische 
indicatoren aangetroffen.  
De resultaten van het onderzoek geven derhalve geen aanleiding om archeologisch 
vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten 
aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande 
werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. 
 
In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen 
worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Westvoorne, conform 
Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en 
verder. 
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Verklarende woordenlijst 

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland.  
AMK Archeologische Monumentenkaart. 
ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving. 
Archis Archeologisch Informatie Systeem.  
BP: Before Present (present = 1950) 
GIS Geografische InformatieSystemen. 
GPS Global Positioning System. 
IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden 
IVO Inventariserend VeldOnderzoek.   
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.  
-mv Onder maaiveld. 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
PVA Plan van Aanpak.  
PVE Programma van Eisen.  
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
SBB Standaard Boor Beschrijvingsmethode. 
SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 

Archeologische tijdschaal 

Periode  Datering   
Midden- en Laat Paleolithicum (oude 
steentijd) 

250.000 - 9000 

Mesolithicum (midden steentijd) 9000 - 4500 
Neolithicum (nieuwe steentijd) 4500 - 2000 
Bronstijd 2000 - 800 
IJzertijd 800 - 12 v. chr. 
Romeinse tijd 12 v chr. - 500 n. chr. 
Vroege middeleeuwen 500 - 1000 
Volle middeleeuwen 1000 - 1250 
Late middeleeuwen 1250 - 1500 
Nieuwe tijd 1500 - heden 
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Bronnen 

Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 1 West-Nederland 1838-1857 
1:50.000. Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990 
 
Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 Deel 1 West-Nederland. Topografische 
dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997 
 
Kadastrale minuut 1830 met aanwijzende tafels, (www.watwaswaar.nl) 
 
Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008 
 
Luchtfoto, http://maps.google.nl 
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden), 
Amersfoort.  
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AMK (Archeologische monumentenkaart), 
Amersfoort.  
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS II (Archeologisch Informatie Systeem),  
http://archis2.archis.nl/  
  
Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.  
 
Stichting voor Bodemkartering,  Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968. 
 
Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring 
Centrum, Wageningen, 1989 
 
Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 
1968. 
 
Twaalf provinciën 2007. Atlas van topografische kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij 
twaalf provinciën. Landsmeer.  
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Bijlage 1: Boorbeschrijving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boorbeschrijving volgens ASB 5.2 
Boo
r 
Nr 

LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS 
GD BK BS BZ BG BH HK TK IK VLK CO PLH OX/ 

RED 
SST BHN BI GI 

1 52 Z     3 BR GR DO      Aan TL   
 71 Z      GR GR LI        Duin  
 122 Z      GR GE  GE   OX    Str  
 184 K      GR    MST  RED EZL   DIII  
 206 V      BR RO         Holl  
 233 K   1   GR    MSL DW     DI  
 268 K   2   GR    SL        
 320 K   3   GR    SL   ZL     
2 48 Z     3 BR GR DO      Aan TL   
 68 Z      GR GR LI        Duin  
 120 Z      GR GE  GE   OX    Str  
 179 K      GR    MST  RED EZL   DIII  
 198 V      BR RO         Holl  
 233 K   1   GR    MSL DW     DI  
 253 K   2   GR    SL        
 320 K   3   GR    SL   ZL     
3 32 Z     3 BR GR DO      Aan TL   
 46 Z      GR GR LI        Duin  
 124 Z      GR GE  GE   OX    Str  
 182 K      GR    MST  RED EZL   DIII  
 199 V      BR RO         Holl  
 218 K   1   GR    MSL DW     DI  
 265 K   2   GR    SL        
 315 K   3   GR    SL   ZL     
4 46 Z     3 BR GR DO      Aan TL   
 102 Z      GR GR LI        Duin  
 143 Z      GR GE  GE   OX    Str  
 177 K      GR    MST  RED EZL   DIII  
 196 V      BR RO         Holl  
 233 K   1   GR    MSL DW     DI  
 262 K   2   GR    SL        
 315 K   3   GR    SL   ZL     
5 30 Z     3 BR GR DO      Aan TL   
 47 Z      GR GR LI        Duin  
 126 Z      GR GE  GE   OX    Str  
 181 K      GR    MST  RED EZL   DIII  
 198 V      BR RO         Holl  
 212 K   1   GR    MSL DW     DI  
 265 K   2   GR    SL        
 320 K   3   GR    SL   ZL     

 

 

Algemene kopgegevens 
Soort  boring BAR 
Projectnummer 16-026 
Projectnaam Molendijk 8, Oostvoorne 
Deelgebied Nvt 
Organisatie ArcheoPro 
OM-nummer 3992129100 
coördinaatsysteem RD2000 
Coördinaatsysteemdatum ETRS89 
Locatiebepaling GPS en meetlint 
Referentievlak NAP 
Bepaling maaiveldhoogte AHN – Waterpas 
Boormethode Guts en edelman 
Boordiameter 3 cm en 15 cm 
Opdrachtgever Den Haan Contractors B.V. 

 

Posities van de boringen (boorlocaties) 
Boornummer XCO YCO MA, M´s tov NAP 
1 66582.4 436003.6 0.83 
2 66566.2 435988.8 0.77 
3 66580.4 435987.5 0.75 
4 66594.9 435985.6 0.69 
5 66578.3 435973.0 0.81 
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Betekenis van de afkortingen: 

LDO – Onderzijde boortraject 
 
Lithologie:  

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand 
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel 
grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = 
uiterst.  

Kleur:   
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,  
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. 
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).    

 IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker 
 VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel 
 
Overige kenmerken: 
 CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig 
 PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel)  

VS = veensoorten 
 SST = Sedimentaire structuren; ZL = zandlaagjes, EZL = enkele zandlaagjes 
 BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, Aan; antropogene A-horizont (tuinlaag) 
 BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, ROG = rommelig, TL= tuinlaag 

GI = Geologische interpretaties; D = Duinkerke, Str = strandafzetting, Duin = duinafezetting, Holl = 
Hollandveen 

 AIS = Archeologische indicatoren  
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Bijlage 2: PvE 
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2016.03 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2489297

Aanvraagnaam Zwempaviljoen Molendijk 8 Oostvoorne

Uw referentiecode 038

Ingediend op 01-08-2016

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Zwempaviljoen met stalling garage

Opmerking geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen - bestektekeningen
- bouwbesluittoets en epn
- concept constructievoorstel
- ruimtelijke onderbouwing
- quick scan flora en fauna wet

Bijlagen n.v.t. of al bekend nader te bepalen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Westvoorne

Bezoekadres: Raadhuislaan 6
3235 AP ROCKANJE

Postadres: Postbus 550
3235 ZH ROCKANJE

Telefoonnummer: 0181-408049

Faxnummer: 0181-408099

Contact per e-mail of contactformulier
op de website:

omgevingsvergunning@westvoorne.nl

Website: www.westvoorne.nl

Contactpersoon: L.J. Meenderink
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of vijver plaatsen

• Bouwen

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2016.03 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 24232247

Vestigingsnummer 000001838503

Statutaire naam A. den Haan Contractors B.V.

Handelsnaam A. den Haan Contractors B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters J.J.

Voorvoegsels -

Achternaam Zoetemelk

Functie DGA

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3233LN

Huisnummer 4

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Molendijk

Woonplaats Oostvoorne

4 Correspondentieadres

Adres Molendijk 4

3233LN Oostvoorne

5 Contactgegevens

Telefoonnummer +31653231066

Faxnummer -

E-mailadres info@adenhaan.nl
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Formulierversie
2016.03 Locatie

1 Adres

Postcode 3233LN

Huisnummer 8

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Molendijk

Plaatsnaam Oostvoorne

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Gemachtigde

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Geen
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Formulierversie
2016.03 Bouwen

Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of vijver
plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Zwempaviljoen met stallingsgarage

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

310

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

1300

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

314

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

314

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Erf behorend bij woning

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Zwempaviljoen met stallingsgarage

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie renvooi tekening

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2016.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document
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Formulierversie
2016.03 Kosten

Bouwen
Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of vijver plaatsen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

550000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

550000
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Samenvatting

In opdracht van A. de Haan Contractors B.V. is door S&W Consultancy een toetsing opgesteld voor de nieuwbouw van
project Molendijk 8 te Oostvoorne.

In deze toetsing zijn de volgende onderdelen getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2012:
- Oppervlakten en afmetingen van ruimten;
- Ventilatie;
- Energieprestatie.

Het bouwplan is getoetst en voldoet aan bovengenoemde onderdelen. Hierbij is uitgegaan van de in de hoofdstuk 1 tot
en met 4 genoemde uitgangspunten en voorzieningen. Er dient alleen nog rekening gehouden te worden met het
intekenen van een stallingsplaats voor fietsen. Zie verdere toelichting in paragraaf 2.5.

Vooruitlopend op de toekomstige regelgeving voor bijna energieneutrale gebouwen, zijn ook de BENG-criteria voor dit
bouwplan bepaald. De resultaten voor deze criteria zijn weergegeven in paragraaf 4.3.

Vlissingen, 29 juli 2016

D. Goetheer
S&W Consultancy
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1. Inleiding

1.1 Projectomschrijving

In opdracht van A. de Haan Contractors B.V. is door S&W Consultancy een toetsing opgesteld voor de nieuwbouw van
project Molendijk 8 te Oostvoorne.

In deze toetsing zijn de volgende onderdelen getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2012:
- Oppervlakten en afmetingen van ruimten;
- Ventilatie;
- Energieprestatie.

1.2 Gebruiksfuncties

Het bouwplan omvat de volgende gebruiksfuncties:
- Sportfunctie;
- Overige gebruiksfunctie.

Een indeling van de gebruiksfuncties is weergegeven in bijlage II.

1.3 Gebruikte gegevens

De toetsingen zijn gebaseerd op onderstaande gegevens verstrekt door A. De Haan Contractors B.V.:
- ‘Zwembadpavilioen juli 2016’, plattegronden, gevels en doorsneden, d.d. 28-07-2016.

1.4 Afkortingen en symbolen

In de toetsingen worden verschillende afkortingen en symbolen gebruikt. Deze zijn weergegeven in de bijlagen.
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1.5 Aantal personen

In een bouwwerk of gedeelte daarvan zijn niet meer personen aanwezig dan het aantal personen waarvoor het
bouwwerk of gedeelte daarvan overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 is bestemd.
Bij een aanvraag om vergunning voor het bouwen wordt uitgegaan van een bezetting in personen per m²
verblijfsgebied, die niet lager is dan de in tabel 1 aangegeven bezetting.

Tabel 1: Minimale bezetting volgens artikel 1.2 lid 2.

Gebruiksfunctie ten minste aan te
houden aantal personen

per m² verblijfsgebied
Bijeenkomstfunctie

a. voor het aanschouwen van sport
b. andere bijeenkomstfunctie

0,3
0,125

Celfunctie
a. voor bezoekers
b. andere celfunctie

0,125
0,05

Gezondheidszorgfunctie
a. met bedgebied
b. andere gezondheidszorgfunctie

0,125
0,05

Industriefunctie nvt
Kantoorfunctie 0,05
Logiesfunctie 0,05
Onderwijsfunctie 0,125
Sportfunctie nvt
Winkelfunctie nvt
Overige gebruiksfunctie nvt

Toetsing
Het aantal personen, zoals aangegeven in de verdere toetsingen, voldoet aan bovengenoemde minimale bezetting. De
maximale bezetting volgens artikel 7.13 wordt niet overschreden.
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2. Oppervlakten en afmetingen

Voor een te bouwen bouwwerk stelt het Bouwbesluit eisen aan de aanwezigheid en afmetingen van bepaalde ruimten,
zodat de voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten kunnen plaatsvinden.

Bij de toetsing van de oppervlakten en afmetingen worden de volgende ruimten getoetst:
- Verblijfsgebieden en verblijfsruimten;
- Toiletruimten;
- Badruimten;
- Toegankelijkheidssector;
- Stallingsruimte voor fietsen.

In de volgende paragrafen worden de bouwbesluitartikelen van de betreffende toetsingen weergegeven en wordt de
toetsing toegelicht.

2.1 Verblijfsgebieden en verblijfsruimten

Bouwbesluit 2012 afdeling 4.1
Artikel 4.2 Aanwezigheid:

2. Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.

Artikel 4.3 Afmetingen van verblijfsgebied en verblijfsruimte:
1. Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte.
2. Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven breedte.
5. In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector een

verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 14 m² bij een breedte van ten minste 3,2 m
6. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.1 aangegeven hoogte boven de

vloer.

Toetsing
De afmetingen van de verblijfsruimten en verblijfsgebieden en het gerealiseerde percentage verblijfsgebied voldoen
aan de gestelde eisen. De toetsing van de ruimten en de indeling van de verblijfsgebieden zijn volledig weergegeven in
bijlage II.
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2.2 Toiletruimten

Bouwbesluit 2012 afdeling 4.2
Artikel 4.9 Aanwezigheid:

1. Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.8 aangegeven aantal toiletruimten.
3. Op een toiletruimte zijn niet meer dan 30 personen aangewezen.
4. In afwijking van het eerste lid kan met een toiletruimte worden volstaan, indien op die toiletruimte niet meer

dan 15 personen zijn aangewezen.
5. Op een toiletruimte zijn niet meer dan zes logiesverblijven aangewezen.

Artikel 4.10 Bereikbaarheid:
Een toiletruimte is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een verblijfsruimte van een bijeenkomstfunctie voor
alcoholgebruik.

Artikel 4.11 Afmetingen:
1. Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m.
2. In afwijking van het eerste lid heeft een integraal toegankelijke toiletruimte een vloeroppervlakte van ten

minste 1,65 m x 2,2 m.
3. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft boven die vloer ten minste de in tabel 4.8

aangegeven hoogte.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel.

Toetsing
Het aantal toiletruimten en de afmetingen daarvan voldoen aan de gestelde eisen, zie bijlage II.

2.3 Badruimten

Bouwbesluit 2012 afdeling 4.3
Artikel 4.18 Aanwezigheid:
Een gebruiksfunctie heeft ten minste een badruimte.

Artikel 4.19 Afmetingen:
1. Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m² en een breedte

van ten minste 0,8 m.
2. Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 die is samengevoegd met een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9

heeft een vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m² en een breedte van ten minste 0,9 m.
3. Een integraal toegankelijke badruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m x 1,8 m.
4. Een integraal toegankelijke badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte

van ten minste 2,2 m x 2,2 m.
5. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, heeft boven die vloer ten minste de in

tabel 4.17 aangegeven hoogte.
6. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een badruimte in een cel.

Toetsing
Er zijn geen badruimten vereist.
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2.4 Toegankelijkheidssector

Bouwbesluit 2012 afdeling 4.4
Artikel 4.24 Aanwezigheid:

3. Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, tezamen met de gebruiksoppervlakte van andere in
hetzelfde gebouw gelegen gebruiksfuncties waarvoor dit voorschrift geldt, groter is dan 400 m², ligt het in
tabel 4.21 aangegeven deel van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied van de gebruiksfunctie in een
toegankelijkheidssector.

4. Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, tezamen met de gebruiksoppervlakte van andere in
hetzelfde gebouw gelegen gebruiksfuncties waarvoor dit voorschrift geldt, groter is dan 250 m² ligt het in tabel
4.21 aangegeven deel van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied van de gebruiksfunctie in een
toegankelijkheidssector en ligt 5% van de logiesverblijven, op een geheel getal naar boven afgerond in een
toegankelijkheidssector.

5. Voor zover de in het vierde lid bedoelde gebruiksfunctie een bijeenkomstfunctie is voor het aanschouwen van
sport, film, muziek of theater of een bijeenkomstfunctie die een nevenfunctie is van een kantoor- of
industriefunctie, ligt 40% van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector.

6. Een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik met een gebruiksoppervlakte van meer dan 150 m² heeft een
toegankelijkheidssector.

Artikel 4.25 Integraal toegankelijke toilet- en badruimte:
1. Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.24 heeft ten minste een integraal

toegankelijke toiletruimte.
2. Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.24 heeft een aantal integraal

toegankelijke toiletruimten van ten minste het aantal toiletruimten als bedoeld in artikel 4.9, gedeeld door de
in tabel 4.21 aangegeven waarde, op een geheel getal naar boven afgerond.

3. Een gezondheidszorgfunctie met een bedgebied heeft ten minste een integraal toegankelijke badruimte per
500 m² vloeroppervlakte aan bedgebied, op een geheel getal naar boven afgerond.

4. Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.24 heeft een aantal integraal
toegankelijke badruimten van ten minste de getalswaarde van het aantal aanwezige badruimten gedeeld door
20, op een geheel getal naar boven afgerond.

5. Een integraal toegankelijke badruimte mag zijn samengevoegd met een integraal toegankelijke toiletruimte.

Artikel 4. 26 Bereikbaarheid toegankelijkheidssector:
1. Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks bereikbaar vanaf het aansluitende terrein of

langs een verkeersroute die uitsluitend door een toegankelijkheidssector voert.
2. Ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector die rechtstreeks bereikbaar is vanaf het aansluitend

terrein is de hoofdtoegang van het gebouw.

Artikel 4. 27 Hoogteverschillen:
1. Op ten minste een route tussen een punt in een toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is een

hoogteverschil groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer, overbrugd door een lift of een
hellingbaan. Het hoogteverschil tussen de op die route gelegen toegang van de toegankelijkheidssector en het
aansluitende terrein is niet groter dan 1 m.

Artikel 4. 28 Afmetingen liftkooi:
1. De kooi van een lift als bedoeld in artikel 4.27, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x

1,35 m.

Toetsing
De gebruiksoppervlakten volgens artikel 4.24 worden niet overschreden. Er is geen toegankelijkheidssector en geen
integraal toegankelijke toiletruimte vereist.
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2.5 Stallingsruimte voor fietsen

Bouwbesluit 2012
Artikel 9.2 Specifiek overgangsrecht:

4. Afdeling 4.11 van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van de
inwerkingtreding van dit besluit blijft tot 1 april 2022 van toepassing tenzij in het op het bouwen van
toepassing zijnde bestemmingsplan voorschriften over stallingruimte voor fietsen zijn opgenomen.

Bouwbesluit 2003 afdeling 4.11
Artikel 4.63:
Een gebruiksfunctie heeft als nevenfunctie of als buitenruimte een al dan niet gemeenschappelijke stallingsruimte voor
fietsen, waarvan de totale vloeroppervlakte niet kleiner is dan het in tabel 4.62 aangegeven deel van de totale
gebruiksoppervlakte van de op die stallingsruimte aangewezen gebruiksfuncties, met een minimum van 2 m². De
vloeroppervlakte heeft een breedte van ten minste 0,8 m en indien deze overdekt is een hoogte boven de vloer van ten
minste 2,1 m.

Artikel 4.64:
Een stallingsruimte voor fietsen als bedoeld in artikel 4.63, is vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar via het
aansluitende terrein.

Tabel 2: Percentage gebruiksoppervlakte volgens artikel 4.63 (tabel 4.62) Bouwbesluit 2003.

Bezettingsgraad
Gebruiksfunctie B1 B2 B3 B4 B5
Bijeenkomstfunctie 12,5 5,0 2,0 0,8 n.t.
Celfunctie 0,8 0,8 0,8 0,8 n.t.
Gezondheidszorgfunctie 12,5 5,0 2,0 0,8 n.t.
Industriefunctie

a. lichte industriefunctie
b. andere industriefunctie

-
12,5

-
5,0

-
2,0

-
0,8

-
0,3

Kantoorfunctie 12,5 5,0 2,0 0,8 n.t.
Logiesfunctie - - - - -
Onderwijsfunctie 12,5 5,0 2,0 n.t. n.t.
Sportfunctie 12,5 5,0 2,0 0,8 0,3
Winkelfunctie 12,5 5,0 2,0 0,8 0,3
Overige gebruiksfunctie

a. functie voor personenvervoer
b. andere overige gebruiksfunctie

12,5
-

5,0
-

2,0
-

0,8
-

0,3
-

Toetsing
In Bouwbesluit 2012 wordt niet meer gerekend met een bezettingsgraadklasse maar met het aantal personen per
ruimte. Om het aantal aanwezige personen om te rekenen naar de bezettingsgraadklasse volgens Bouwbesluit 2003
wordt uitgegaan van de volgende waarden, zoals genoemd in hoofdstuk 1, §1.1:

- Bezettingsgraad klasse B1: ˃ 0,8 - ≤ 2,0 m² gebruiksoppervlakte per persoon
- Bezettingsgraad klasse B2: ˃ 2,0 - ≤ 5,0 m² gebruiksoppervlakte per persoon
- Bezettingsgraad klasse B3: ˃ 5,0 - ≤ 12,0 m² gebruiksoppervlakte per persoon
- Bezettingsgraad klasse B4: ˃ 12,0 - ≤ 30,0 m² gebruiksoppervlakte per persoon
- Bezettingsgraad klasse B5: ˃ 30,0 m² gebruiksoppervlakte per persoon

Er dient een stallingsruimte voor fietsen aanwezig te zijn met een vloeroppervlakte van ten minste 2 m². De
stallingsruimte is niet aangegeven op de situatietekening en voldoet dus niet aan de vereiste vloeroppervlakte. Hier zou
bijvoorbeeld nog ruimte voor gereserveerd kunnen worden in de stallingsgarage.
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3. Ventilatie

Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van een voor de
gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.

In de onderstaande paragraaf worden de bouwbesluitartikelen van de betreffende toetsingen weergegeven en
vervolgens wordt de toetsing toegelicht.

3.1 Luchtverversing

Bouwbesluit 2012 afdeling 3.6
Artikel 3.29 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte:

3. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN
1087 bepaalde capaciteit van ten minste de in tabel 3.28 aangegeven capaciteit per persoon.

4. Onverminderd het eerste tot en met derde lid heeft een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een
opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38 een voorziening voor luchtverversing met een
volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm³/s.

5. Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit die niet kleiner is
dan de hoogste waarde die volgens het eerste en derde lid geldt voor elk afzonderlijk verblijfsgebied. In
aanvulling daarop is de capaciteit niet kleiner dan 70% van de som van de waarden die volgens het eerste,
derde en vierde lid gelden voor de op die voorziening aangewezen verblijfsgebieden.

6. Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm³/s,
bepaald volgens NEN 1087.

7. Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm³/s,
bepaald volgens NEN 1087.

Tabel 3: Ventilatiecapaciteiten volgens artikel 3.29 lid 3 (tabel 3.28).

Gebruiksfunctie dm³/s per persoon
Bijeenkomstfunctie

a. voor kinderopvang
b. andere bijeenkomstfunctie

6,5
4

Celfunctie
a. cel
b. ander verblijfsgebied

12
6,5

Gezondheidszorgfunctie
a. bedgebied
b. ander verblijfsgebied

12
6,5

Industriefunctie 6,5
Kantoorfunctie 6,5
Logiesfunctie

a. in een logiesgebouw
b. andere logiesfunctie

12
12

Onderwijsfunctie 8,5
Sportfunctie 6,5
Winkelfunctie 4
Overige gebruiksfunctie -



11

Artikel 3.30 Thermisch comfort:
De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde
luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s.

Artikel 3.31 Regelbaarheid:
1. Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied van 0% tot 30% van de

capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten
hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden in het
regelgebied die onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen.

2. Een voorziening voor mechanische toevoer van verse lucht heeft een dichtstand, is regelbaar in het gebied van
10% tot 100% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft naast een laagste stand van ten hoogste
10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit ten minste een regelstand in het regelgebied.

3. Een voorziening voor toevoer van verse lucht als bedoeld in het eerste en tweede lid mag zelfregelend zijn in
het regelgebied.

Artikel 3.32 Luchtverversing overige ruimten:
2. Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing

met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die
ruimte, met een minimum van 2 dm³/s.

3. Een schacht voor een lift heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN
1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3,2 dm³/s per m²vloeroppervlakte van die liftschacht.

4. Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m² heeft een niet
afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste
10 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte.

5. Een stallingruimte voor motorvoertuigen heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een
volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte.

Artikel 3.33 Plaats van de opening:
1. De volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor

luchtverversing heeft ter plaatse van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht voor een
voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.29 ten hoogste de in tabel 3.33 aangegeven waarde.
Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander
perceel liggen buiten beschouwing.

2. De volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor rookgas
heeft ter plaatse van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht voor een voorziening voor
luchtverversing als bedoeld in artikel 3.29 ten hoogste de in tabel 3.33 aangegeven waarde. Bij de bepaling van
de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel liggen buiten
beschouwing.

3. Een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing liggen op een afstand van
ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de
gebruiksfunctie. Dit geldt niet voor een in een dak gelegen instroomopening of uitmonding. Indien het perceel
waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die
afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen.
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Artikel 3.34 Luchtkwaliteit:
1. De toevoer van de in artikel 3.29 bedoelde hoeveelheid verse lucht naar een verblijfsgebied vindt rechtstreeks

van buiten plaats.
2. In afwijking van het eerste lid mag, bij de toevoer van verse lucht naar een niet-gemeenschappelijk

verblijfsgebied, ten hoogste 50% van de in artikel 3.29 bedoelde hoeveelheid via een niet-gemeenschappelijk
verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie worden aangevoerd.

4. De toevoer van verse lucht naar een schacht voor een lift vindt rechtstreeks van buiten plaats, of via de
liftmachineruimte van buiten. Afvoer van binnenlucht uit een dergelijke ruimte vindt rechtstreeks naar buiten
plaats, of via de liftmachineruimte naar buiten.

5. De toevoer van verse lucht naar een opslagruimte voor huishoudelijk afval vindt rechtstreeks van buiten plaats
en de afvoer van binnenlucht rechtstreeks naar buiten.

7. Ten minste 21 dm³/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een
verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in artikel 3.29, vierde lid,
bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.

8. De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats.
9. De afvoer van binnenlucht uit een stallingruimte voor motorvoertuigen vindt rechtstreeks naar buiten plaats.

Toetsing
Er wordt geventileerd volgens systeem D (mechanische luchttoevoer en mechanische luchtafvoer). In de
ventilatieberekening zijn de te realiseren voorzieningen aangegeven waarmee aan de gestelde eisen kan worden
voldaan. De plaats van de opening (bepalen verdunningsfactor) is geen onderdeel van deze toetsing. De
ventilatieberekening en het ventilatieverloop zijn volledig weergegeven in bijlage II.
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4. Energieprestatie

Een te bouwen bouwwerk is energiezuinig.

In de onderstaande paragraaf worden de bouwbesluitartikelen van de betreffende toetsingen weergegeven en
vervolgens wordt de toetsing toegelicht.

4.1 Energiezuinigheid

Bouwbesluit 2012 afdeling 5.1
Artikel 5.2 Energieprestatiecoëfficiënt:

1. Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7120 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste de in
tabel 5.1 aangegeven waarde.

2. In afwijking van het eerste lid, heeft een gebouw of een gedeelte daarvan dat op niet meer dan een perceel
ligt, met meerdere gebruiksfuncties waarvoor volgens het eerste lid een energieprestatiecoëfficiënt geldt, een
totaal volgens NEN 7120 bepaald karakteristiek energiegebruik dat niet hoger is dan het totale volgens NEN
7120 bepaalde toelaatbare energiegebruik. Bij het bepalen van het toelaatbare energiegebruik wordt per
gebruiksfunctie uitgegaan van de in tabel 5.1 aangegeven waarde.

3. Indien bij toepassing van NEN 7120 gebruik wordt gemaakt van NVN 7125 dan is de waarde van de zonder
NVN 7125 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt ten hoogste 1,33 maal de in tabel 5.1 aangegeven waarde.

Tabel 4: Energieprestatiecoëfficiënt volgens artikel 5.2 lid 1.

Gebruiksfunctie EPC
Bijeenkomstfunctie 1,1
Celfunctie

a. in een cellengebouw
b. andere celfunctie

1,0
1,0

Gezondheidszorgfunctie
a. met bedgebied
b. andere gezondheidszorgfunctie

1,8
0,8

Industriefunctie -
Kantoorfunctie 0,8
Logiesfunctie

a. in een logiesgebouw
b. andere logiesfunctie

1,0
1,4

Onderwijsfunctie 0,7
Sportfunctie 0,9
Winkelfunctie 1,7
Overige gebruiksfunctie -

Toetsing
Er wordt een energieprestatieberekening opgesteld waarmee wordt aangetoond dat aan de vereiste
energieprestatiecoëfficiënt wordt voldaan. Met de bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten zoals vermeld
in dit hoofdstuk, is de gerealiseerde energieprestatie coëfficient:

EPC = 0,90.

De energieprestatieberekening is volledig weergegeven in bijlage III.
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4.2 Berekening energieprestatiecoëfficiënt

Het gebruikte rekenmodel voor de berekening van de energieprestatiecoëfficiënt is Uniec v2.2.8. Het rekenprogramma
Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN 7120:2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en
NEN 8088-1 “Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde
correctiebladen.

Het gebouw is ingedeeld in één energiegebouw, één klimatiseringszone en één rekenzone. De aangrenzende
stallingsruimte wordt niet verwarmd voor het verblijven van mensen en is gelegen buiten de thermische schil. Voor de
indeling in gebruiksfuncties wordt verwezen naar bijlage II.

Zie verder in onderstaande paragrafen de bouwkundige uitgangspunten en installatietechnische uitgangspunten.

4.2.1 Bouwkundige uitgangspunten

RC-waarden
 RC gevels = 4,50 m²·K/W
 RC platte daken = 6,00 m²·K/W
 RC begane grondvloer = 3,50 m²·K/W
 RC kelderwand en -vloer = 3,50 m²·K/W

U-waarden ramen en glasdeuren (> 65% glas)
Uw is de warmtedoorgangscoëfficiënt inclusief randeffecten van kozijnen etc., bepaald volgens NEN 1068, par. 6.2.3
(formule 25).
 Ufr = 2,40 W/(m²·K) Houten kozijnen
 Ugl = 1,10 W/(m²·K) HR++ glas, ZTA-waarde 60%
 Ψgl = 0,06 W/(m·K) Aluminium afstandhouders
Hieruit volgt: Uw ≤ 1,64 W/(m²·K)

U-waarden deuren (dicht en < 65% glas)
Ud is de warmtedoorgangscoëfficiënt inclusief randeffecten van kozijnen etc., bepaald volgens NEN 1068, par. 6.2.3
(formule 28).
 Ufr = 2,40 W/(m²·K) Houten kozijnen
 Ugl = 1,10 W/(m²·K) HR++ glas, ZTA-waarde 60%
 Ψgl = 0,06 W/(m·K) Aluminium afstandhouders
 Up = - W/(m²·K) alle deuren hebben >65% glasoppervlak en worden als glasdeur

beschouwd.
 Hieruit volgt: Ud ≤ 1,65 W/(m²·K)

Zonwering
Gebouwgebonden beweegbare buitenzonwering t.p.v. de harmonica schuifpui (zuidgevel) en ramen aan de
rechtergevel. De gebouwgebonden zonwering bij de harmonica schuifpui automatisch, de puien op de rechtergevel
handmatig bediend.

Vloermassa en type plafond
De vloermassa bedraagt > 400 kg/m². Het plafond is een gesloten plafond.

Infiltratie
De infiltratie is forfaitair bepaald en bedraagt 0,69 dm³/s·m².
Het gebouw heeft een open verbrandingstoestel (open haard met vaste brandstof, 25 kW).
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Lineaire koudebruggen
De lineaire koudebruggen zijn bepaald volgens de uitgebreide methode. Voor de aansluitingen is gerekend met de
forfaitaire Ψ-waarden volgens NPR 2068, hoofdstuk 8.

De lineaire koudebruggen zijn bepaald volgens de forfaitaire methode. Op de U-waarden van dichte en transparante
delen wordt een toeslag gerekend.

4.2.2 Installatietechnische uitgangspunten

Verwarmingsinstallatie
Individueel verwarmingstoestel, elektrische lucht-water warmtepomp, bron buitenlucht, COP-waarde > 3,55 (forfaitair
bepaald). Aanvoertemperatuur ≤ 30°C. Verwarming door vloerverwarming. Vermogen > 25 kW. Eventuele
bijverwarming door elektrisch rendement.

Warmtapwaterinstallatie
Gasgestook toestel HRww, geplaatst ≤ 3 m van de tappunten.

Ventilatie
Mechanische luchttoe- en afvoer (gebalanceerde ventilatie) met warmteterugwinning (systeem D2 – NEN 8088-1).
Opwekkingsrendement 90% (volgens opgave). Toevoerkanaal tussen buiten en wtw toestel is geïsoleerd, lengte kanaal
≤ 4,5 m. Geen recirculatie of terugregeling. Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend.

Verlichtingsinstallatie
Verlichting door veegpuls- en daglichtschakeling met aanwezigheidsdetectie in > 70% van de ruimten. Geïnstalleerd
vermogen maximaal 4,0 W/m² (bijv. LED-verlichting). Te realiseren vermogen in overleg met de installateur.

Zonne-energie
Geen pv-panelen of andere zonne-energie.

4.3 Bijna Energieneutraal gebouw (BENG)

Bouwbesluit 2012 afdeling 5.1
Artikel 5.2 Energieprestatiecoëfficiënt:

5. Nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd, zijn bijna
energieneutraal. (Dit lid treedt in werking op 1 januari 2019).

6. Nieuwe gebouwen anders dan de in het vijfde lid bedoelde gebouwen, zijn bijna energieneutraal. (Dit lid treedt
in werking op 31 december 2020).

De Nederlandse wet- en regelgeving over de energieprestatie van gebouwen is gebaseerd op de Europese Energy
Performance of Building Directive (EPDB). Volgens deze richtlijnen moeten alle nieuwe gebouwen vanaf 2020 bijna
energieneutraal zijn (BENG). Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf 2018.

Voor het getoetste plan bedragen de voorlopige BENG-indicatoren, bepaald met behulp van NEN 7120:
1. Maximale energiebehoefte 64,6 kWh/m² per jaar;
2. Maximale primaire energiegebruik 102,8 kWh/m² per jaar;
3. Percentage hernieuwbare energie 24 %.



I

I.Bijlage “Afkortingen”

In de diverse toetsingen worden de volgende afkortingen en symbolen gebruikt.

Afkortingen:
BB Omschrijving volgens Bouwbesluit
GO Gebruiksoppervlak
VG Verblijfsgebied
FG Functiegebied
vbr Verblijfsruimte
fr Functieruimte
bdr Badruimte
tr Toiletruimte
br Bergruimte
mr Meterruimte
tcr Technische ruimte
vkr Verkeersruimte
rvn Rechtens verkregen niveau
J Vermenigvuldigingsfactor spuicomponent



II

II.Bijlage “Oppervlakten en afmetingen, daglicht, ventilatie en spuiventilatie”



nr. Omschrijving BB GO VG FG Aantal Gebruiksfunctie VG FG
[m²] [m²] [m²] pers.

-1.01 Stallingsgarage fr 283,3 283,3 Overige gebruiksfunctie 1
-1.02 Werkplaatst fr 37,1 37,1 Overige gebruiksfunctie 1
-1.03 Sluis vkr 3,1 Overige gebruiksfunctie
-1.06 Gang vkr 14,5 Overige gebruiksfunctie
-1.07 Fitnessruimte fr 71,7 71,7 Overige gebruiksfunctie 2
-1.08 Overige ruimte fr 30,2 30,2 Overige gebruiksfunctie 3
-1.09 Pantry or 5,0 Overige gebruiksfunctie
-1.10 Toilet tr 2,9 Overige gebruiksfunctie
-1.11 Douche bdr 3,0 Overige gebruiksfunctie
-1.12 Berging br 6,0 Overige gebruiksfunctie
-1.13 Traphal vkr 46,3 Overige gebruiksfunctie
-1.14 Lift vkr 1,6 Overige gebruiksfunctie
-1.16 Toilet tr 2,8 Overige gebruiksfunctie
-1.17 Kleedruimte or 5,3 Overige gebruiksfunctie
-1.19 Verwarmingsinstallatie fr 6,4 6,4 Overige gebruiksfunctie 4
-1.20 Overige ruimte fr 10,7 10,7 Overige gebruiksfunctie 5
-1.21 Technische installatie zwembad fr 18,6 18,6 Overige gebruiksfunctie 5
-1.22 Aan- afvoer lucht garage fr 44,2 44,2 Overige gebruiksfunctie 6
-1.23 Overige ruimte fr 37,4 37,4 Overige gebruiksfunctie 6
0.01/2 Entree/zwemhuls vkr 77,9 Sportfunctie
0.01a Meterkast mr 0,4 Sportfunctie
0.01b Zwembad vbr 144,7 144,7 7 Sportfunctie 1
0.03 Kleedruimte 1 or 2,5 Sportfunctie
0.04 Kleedruimte 2 or 2,0 Sportfunctie
0.05 Traphal vkr 3,5 Sportfunctie
0.06 Lift voorbereid vkr 1,6 Sportfunctie
0.08 Toilet tr 2,9 Sportfunctie
0.09 Zithoekje vbr 6,7 6,7 1 Sportfunctie 1
0.11 Doucheruimte bdr 3,1 Sportfunctie
0.12 Bar vbr 25,3 25,3 2 Sportfunctie 1
0.14/15 Loungehoek / tv vbr 20,9 20,9 2 Sportfunctie 1

Gebruiksfunctie GO VG FG VG Toeg.
(NEN 2580) sector

[m²] [m²] [m²] [%] [m² VG]
9. Sportfunctie 296,4 197,6 66,7 0,0
10. Winkelfunctie
11. Overige gebruiksfunctie 640,5 539,7 0,0
Totaal 936,9 197,6 539,7 0,0

Verblijfsgebieden Functiegebieden
nr. VG Aantal nr. FG Gebruiksfunctie Aantal

[m²] pers. [m²] pers.
VG1 144,7 12 FG1 320,5 Overige gebruiksfunctie 0

FG2 71,7 Overige gebruiksfunctie 0
FG3 30,2 Overige gebruiksfunctie 0
FG4 6,4 Overige gebruiksfunctie 0
FG5 29,3 Overige gebruiksfunctie 0
FG6 81,6 Overige gebruiksfunctie 0

Toiletruimte(n) Badruimte(n)
Aantal vereist 2 Aantal vereist --
Aantal gerealiseerd 4 Aantal gerealiseerd --
Breedte (h ≥ 2,3 m) 1,4 m Breedte (h ≥ 2,3 m) -- m
Diepte (h ≥ 2,3 m) 2,0 m Oppervlak (h ≥ 2,3 m) -- m²

Oppervlakten en afmetingen van ruimten

Gebruiksfunctie

Sportfunctie



Overzicht verblijfsgebieden

nr. Aantal Eis Totaal Totaal
pers. [dm³/s]

VG1 12 78,0 135,0 135,0

Overzicht verblijfsruimten, toilet- en badruimten

nr. BB Aantal Eis
pers. [dm³/s]

-1.10 Toilet tr 0 7,0
-1.11 Douche bdr 0 14,0
-1.16 Toilet tr 0 7,0
0.01b Zwembad vbr 7 45,5
0.08 Toilet tr 0 7,0
0.09 Zithoekje vbr 1 6,5
0.11 Doucheruimte bdr 0 14,0
0.12 Bar vbr 2 13,0
0.14/15 Loungehoek / tv vbr 2 42,0

Balans en voorzieningen

Mechanische luchttoe- en mechanische luchtafvoer.

nr. [dm³/s] Voorziening [dm³/s] [dm³/s] Voorziening
-1.10 0,0 7,0
-1.11 0,0 14,0
-1.16 0,0 7,0
0.01b 73,5 mechanische toevoer = 73,50 45,5
0.08 0,0 7,0
0.09 6,5 mechanische toevoer = 6,50 0,0
0.11 0,0 14,0
0.12 13,0 mechanische toevoer = 13,00 0,0
0.14/15 42,0 mechanische toevoer = 42,00 40,5
Balans Totaal 135,0 135,0

Overzicht overige ruimten

nr. BB Opp. Eis
[m²] [dm³/s]

-1.01 Stallingsgarage fr 283,3 850,0
-1.02 Werkplaatst fr 37,1 37,1
0.01a Meterkast mr 0,4 2,0
0.06 Lift voorbereid vkr 1,6 5,0

850,0 850,0
37,1 37,1

Loungehoek / tv mechanische afvoer

Omschrijving Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer
van buiten overstroom naar buiten overstroom

Doucheruimte mechanische afvoer
Bar

Toilet mechanische afvoer
Zithoekje

Zwembad mechanische afvoer
Toilet mechanische afvoer

Toilet mechanische afvoer
Douche mechanische afvoer

Omschrijving

73,5 45,5 28,0
7,0 7,0

7,0 7,0
14,0 14,0

van buiten overstroom naar buiten overstroom
Omschrijving Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer

van buiten overstroom naar buiten overstroom
135,0 86,0 49,0

Ventilatie

Gerealiseerde toevoer Gerealiseerde afvoer

7,0 7,0
6,5 6,5

14,0 14,0
13,0 13,0
42,0 40,5 1,5

Toevoer Afvoer

2,0 2,0
5,0 5,0



-1.02

aanzuigen verse lucht

-1.15

-1.08

-1.06

-1.04 -1.02

-1.03

-1.04
binnentuin noord

P1 P2

P3 P4 P5

-1.09
-1.10-1.11-1.12

-1.13

-1.14

-1.16
-1.18

-1.19

-1.22

-1.23 P6 P7

garagedeur

werkplaats
3.7m2

-1.01
stallingsgarage

281,6m2

-1.21
technische installatie

18,7m2

-1.17

-1.07
overige ruimte

68,2m2
59,1m2

-1.16

-1.20

overige ruimte
30,3m2

Tekening:

Bladnummer: Schaal: Formaat:

Bouwlaag: Begane grond

Gebruiksoppervlakten

A21:10001

 Gebruiksoppervlakten NEN 2580

Verblijfsgebieden / Functiegebieden Gebruiksoppervlakten NEN 2580

sportfunctie
overige gebruiksfunctie



< balustrade

vide

Tuin

0.03

3000 mm diep

zwembad 8x18 meter

0.14

1100mm diep

0.01

0.04

0.05

0.070.06

taatsdeur

hellingbaan naar autostalling

harmonica schuifpui

0.10

0.08

0.11

0.09

0.02

vide

balustrade

 balustrade>

voorplein

0.12

balustrade

1.7 m2

4.7 m2

1.7 m2

3.6 m2

h.w.a.

h.w.a.

h.w.a.

balustrade >

 balustrade>

gaderobe

0.01

0.01

0.13

0.15

< 
ba

lu
st

ra
de

< 
ba

lu
st

ra
de

DRN 1

Tekening:
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 Gebruiksoppervlakten NEN 2580
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NB: de plaatsing van de symbolen op de bijlage is indicatief
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III.Bijlage “Energieprestatieberekening”



2160937 - Zwembad paviljoen 
Sportfunctie - alternatief 2 0,90

Algemene gegevens

projectomschrijving Zwembad paviljoen

variant Sportfunctie - alternatief 2

straat / huisnummer / toevoeging Molendijk 8

postcode / plaats Oostvoorne

bouwjaar

categorie Energieprestatie Utiliteitsbouw

datum

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving massa vloer type plafond

verwarmde zone Zwembad paviljoen > 400 kg/m² gesloten plafond

Gebruiksfuncties per rekenzone Zwembad paviljoen

gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte θint;set;H [°] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis

sportfunctie overig 616,50 nee nee n.v.t. 20,00 0,46 0,90

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee

lengte van het gebouw 21,40 m

breedte van het gebouw 16,90 m

hoogte van het gebouw 3,50 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

Zwembad paviljoen grondgebonden gebouw, vrijstaand, plat dak of geen dak 0,69

Open verbrandingstoestellen

Open verbrandingstoestellen

type verbrandingstoestel B [kW] toestel in rekenzone

open haard, vaste brandstof 25 Zwembad paviljoen

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Zwembad paviljoen

Zwembad paviljoen  Deveron Goetheer, S&W Consultancy

Uniec v2.2.8 Pagina 1/8 Printdatum: 29-7-2016 13:42



constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Voorgevel - buitenlucht, N - 56,2 m² - 90°
Gevel 27,85 4,50 minimale belem.

Raam 9,98 1,64 0,60 nee zijbelem. links bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Raam 4,69 1,64 0,60 nee minimale belem.

Raam 5,92 1,64 0,60 nee minimale belem.

Raam 7,74 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Rechterzijgevel - buitenlucht, W - 176,1 m² - 90°
Gevel 41,00 4,50 minimale belem.

Raam 2,35 1,64 0,60 hand minimale belem. bbg

Raam 7,70 1,64 0,60 hand zijbelem. links bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m bbg

Raam 9,17 1,64 0,60 hand minimale belem. bbg

Raam 15,37 1,64 0,60 hand minimale belem. bbg

Raam 10,57 1,64 0,60 hand minimale belem. bbg

Raam 9,70 1,64 0,60 hand minimale belem. bbg

Raam 5,83 1,64 0,60 nee constante belem. 0,5 ≤ hb < 1,0 kelder

Raam 11,04 1,64 0,60 nee constante belem. 0,5 ≤ hb < 1,0 kelder

Raam 6,24 1,64 0,60 nee constante belem. 0,5 ≤ hb < 1,0 kelder

Raam 3,87 1,64 0,60 nee constante belem. 0,5 ≤ hb < 1,0 kelder

Raam 44,16 1,64 0,60 nee constante belem. 0,5 ≤ hb < 1,0 kelder (puien -1.07)

Raam 9,10 1,64 0,60 nee constante belem. 0,5 ≤ hb < 1,0 kelder

Achtergevel - buitenlucht, Z - 51,5 m² - 90°
Gevel 5,32 4,50 minimale belem.

Raam 46,20 1,64 0,60 auto minimale belem.

Linkerzijgevel - buitenlucht, O - 73,1 m² - 90°
Gevel 54,28 4,50 minimale belem.

Raam 8,28 1,64 0,60 nee minimale belem.

Raam 9,00 1,64 0,60 nee zijbelem. rechts bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Raam 1,52 1,64 0,60 nee minimale belem.

Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 298,5 m² - 0°
Plat dak 298,49 6,00 minimale belem.

Begane grondvloer/plafond kelder - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 133,0 m²

Begane grondvloer 133,01 3,50

Keldervloer-/wand - vloer onder mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 431,2 m²

Begane grondvloer 431,20 3,50

Kelderwanden 243,40 3,50

Lineaire transmissiegegevens rekenzone Zwembad paviljoen

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

Voorgevel - buitenlucht, N - 56,2 m² - 90°
8. kozijnen 47,19 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

13. binnenblad op gevel uitw forf. 7,74 0,150 13. binnensp. op ge… n.v.t.

14. binnenblad op gevel inw 7,00 -0,150 14. binnensp. op ge… n.v.t.

Zwembad paviljoen  Deveron Goetheer, S&W Consultancy

Uniec v2.2.8 Pagina 2/8 Printdatum: 29-7-2016 13:42



Lineaire transmissiegegevens rekenzone Zwembad paviljoen

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

Rechterzijgevel - buitenlucht, W - 176,1 m² - 90°
8. kozijnen 61,58 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. bbg

8. kozijnen 85,45 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t. kelder

13. binnenblad op gevel uitw forf. 7,70 0,150 13. binnensp. op ge… n.v.t.

Achtergevel - buitenlucht, Z - 51,5 m² - 90°
8. kozijnen 20,20 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

13. binnenblad op gevel uitw forf. 7,00 0,150 13. binnensp. op ge… n.v.t.

Linkerzijgevel - buitenlucht, O - 73,1 m² - 90°
8. kozijnen 55,57 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 298,5 m² - 0°
1. plat dak 72,79 0,150 1. dakrand plat dak n.v.t.

Begane grondvloer/plafond kelder - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 133,0 m²

vloer overig 97,76 0,500 perimeter n.v.t.

Keldervloer-/wand - vloer onder mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3) - 431,2 m²

vloer overig 89,96 0,500 perimeter n.v.t.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Begane grondvloer/plafond kelder - vloer op/boven mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,15 m

omtrek van het vloerveld (P) 97,76 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,30 m

Keldervloer-/wand - vloer onder mv; boven grond/spouw (z ≤ 0,3)

gem. verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv) 0,19 m

omtrek van het vloerveld (P) 89,96 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,50 m

Verwarmingsystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker elektrische warmtepomp

bron warmtepomp bodem/buitenlucht

ontwerpaanvoertemperatuur θsup ≤ 30°
vermogen warmtepomp 25,00 kW

β-factor warmtepomp 1,01

aantal opwekkers 1

type bijverwarming elektrisch element

bijstooktoestel geïntegreerd ja
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transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 635 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 92.128 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 99.062 MJ

opwekkingsrendement - warmtepomp (ηH;gen) 3,550

opwekkingsrendement - bijverwarming (ηH;gen) 1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

warmtetransport door water / water + lucht

koeltransport door n.v.t. (lokaal systeem of geen koeling)

individuele regeling verwarming ja

geïsoleerde leidingen en kanalen ja

distributierendement (ηH;dis) 0,930

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend nee

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

Zwembad paviljoen

Warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 2

Opwekking

type opwekker gasgestookt toestel

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4, 5, 6)

toestel gasgestookt combitoestel HRww (67,5%)

aantal toestellen 1

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 34.678 MJ

opwekkingsrendement warmtapwater - gasgestookt (ηW;gen) 0,675

Kenmerken tapwatersysteem

gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem 616,50 m²

gemiddelde lengte uittapleidingen 1 of meer tappunten > 3 meter

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,800

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee
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Zonneboiler

zonneboiler nee

Ventilatie

ventilatie 1

Ventilatiesysteem

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant D3 CO2-sturing alleen afvoer

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,95

Kenmerken ventilatiesysteem

centrale luchtbehandelingskast aanwezig ja

verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast nee

koelbatterij in luchtbehandelingskast nee

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

terugregeling / recirculatie geen terugregeling / recirculatie

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen onbekend

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte nee

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte nee

spuivoorziening te openen ramen

Kenmerken warmteterugwinning

rendement warmteterugwinning forfaitair eigen waarde (overeenkomstig NEN 5138) - 90%

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja

fractie lucht via bypass 1,00

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend nee

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 4,5m

Kenmerken ventilatoren

nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair) gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau nee

ventilatoren met constant-volumeregeling nee

Aangesloten rekenzones

Zwembad paviljoen

Verlichting

verlichting Zwembad paviljoen

Verlichtingssysteem

verlichtingsvermogen forfaitair nee
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oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair ja

Kenmerken verlichtingssysteem

aanwezigheidsdetectie > 70% van rekenzone ja

armatuurafzuiging > 70% van verlichtingsvermogen nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD

veegpulsschakeling icm daglichtschakeling 4,0 616,50 0,69
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 71.437 MJ

hulpenergie    7.029 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 51.375 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 32.918 MJ

bevochtiging Ehum;P 0 MJ

ventilatoren EV;P 15.791 MJ

verlichting EL;P 49.527 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 616,50 m²

totale verliesoppervlakte Als 1.220,70 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    1.461 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    19.173 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    5.401 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    0 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    24.574 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 13.429 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 370 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 228.076 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 228.233 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,900 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,90 -

Eptot / EP;adm;tot;nb (Bouwbesluit)   1,00 -

Eptot / EP;adm;tot;nb (energielabel)   0,50 -

energielabel nieuwbouw utiliteit   A+++  
  
BENG indicatoren

energiebehoefte   64,6 kWh/m²

primair energiegebruik   102,8 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie   24 %

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
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Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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Bouwveiligheidsplan 
 

 Project : Afzinkkelder 

   Molendijk 8 te Oostvoorne 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aanvrager bouwvergunning  : A. Den Haan Contractors B.V. 
Behorend bij vergunning nr.   : nader in te vullen 
Opgesteld door  : Dhr. J.Kops 
Gefiatteerd door  :  
Datum  : 21 november 2016 

mailto:info@mbscascobouw.nl


 
 

 

 

N: NL84 INGB0676614442 BIC: INGBNL2A 
K.v.K. 32096394 BTW-nr. NL82.37.12.084B02 

 

De algemene productie- en leveringsvoorwaarden van MultiBouwSystemen B.V. zijn op 13 januari 2015 onder nummer 32096394 gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden worden altijd bij onze offertes gevoegd en zijn te downloaden via www.kelderbouw.nl. 

MultiBouwSystemen B.V. is onderdeel van de MBS Holding. 

 

  

Postbus 115 

3760 AC Soest 
Energieweg 2 

3762 ET Soest 

Telefoon: 035 - 588 18 88 
E-mail: info@kelderbouw.nl 

Homepage: www.kelderbouw.nl 

2 

Inleiding 

 

Voor u ligt het bouwveiligheidsplan geschreven voor het bouwen van het project zwembadpaviljoen met 

autostalling aan de Molendijk nummer 8 te Oostvoorne. Dit plan is dan ook geschreven om invulling te 

geven aan de veiligheid van de directe omgeving van het bouwproject. Het gaat voornamelijk om de 

bescherming van onder meer: omwonenden, verkeersdeelnemers, winkelend publiek en spelende 

kinderen tegen de externe risico’s van het bouwproces.  

 

Voornamelijk doel van dit bouwveiligheidsplan is: 

- het waarborgen van de veiligheid op de openbare weg en de weggebruikers; 

- het waarborgen van de naburige bouwwerken inclusief de bijbehorende open erven, terreinen 

en hun gebruikers; 

- het benoemen van verantwoordelijkheden en verantwoordelijke personen voor de interne en 

externe veiligheid; 

- het vastleggen van de wijze van toezicht, monitoring en de waarborging van de veiligheid; 

- het beperken van overlast voor omwonenden; 

- het informeren en instrueren van omwonenden en belanghebbenden. 

 

Om de gewenste doelen te bereiken, zullen diverse maatregelen worden genomen. Deze maatregelen 

staan nader omschreven in dit bouwveiligheidsplan. 

 

Dit bouwveiligheidsplan is uitgebracht door MultiBouwSystemen B.V. en alle namens 

MultiBouwSystemen B.V. betrokken partijen. 
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Bouwveiligheidsplan 

 

a. Locatie 

Adres    : Molendijk nummer 8 

Postcode    : 3233 LN 

Plaats    : Oostvoorne 

 

 
 

b. Opdrachtgever 

Naam    : A. Den Haan Contractors B.V. 

Adres    : Molendijk 4 

Postcode    : 3233 LN  

Plaats    : Oostvoorne 

Telefoon    : 0181-4873320 
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Contactpersoon   : Dhr. Dhr. J.J. Zoetemelk 

E-mailadres   : info@denhaan.nl  

 
c. Vergunning en vergunninghouder 

Vergunning nummer  : OLO 2489297 vergunning 140435 

Naam Vergunninghouder  : A. Den Haan Contractors B.V. 

Adres    : Molendijk 4 

Postcode    : 3233 LN  

Plaats    : Oostvoorne 

Telefoon    : 0181-4873320 

Fax    :  

Contactpersoon   : Dhr. Dhr. J.J. Zoetemelk 

E-mailadres   : info@denhaan.nl 

 
 

d. Aannemer(s) 

De hieronder beschreven aannemers zijn de aannemers die rechtstreeks van de opdrachtgever een 

opdracht gebben gekregen voor de uitvoering van werkzaamheden tijdens de bouwperiode. 

 

Casco aannemer kelder 

Naam    : MultiBouwSystemen B.V. 

Adres    : Energieweg 2 

Postcode    : 3762 ET 

Plaats    : Soest 

Telefoon    : 035-5881888 

Fax    : - 

Directeur    : Dhr. E.E. van Schaik 

Contactpersoon   : Dhr. J.Kops 

E-mailadres   : jkops@kelderbouw.nl  

Mobiel    : 06-83810679 

 

Bouwkundig aannemer 

Naam    : A. Den Haan Contractors B.V. 

Adres    : Molendijk 4 

Postcode    : 3233 LN  

Plaats    : Oostvoorne 

Telefoon    : 0181-4873320 

Fax    :  

Contactpersoon   : Dhr. Dhr. J.J. Zoetemelk 

E-mailadres   : info@denhaan.nl 
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e. Gemeente 

Naam    : Gemeente Westvoorne 

Adres    : Raadhuislaan 6 

Postcode    : 3235 AP Rockanje 

 Plaats    : Amsterdam 

Telefoon    : 0181-408000 

Toezichthouder   : Dhr. Veldmans. 

E-mailadres   : hp.veldmans@westvoorne.nl 

Doorkiesnummer  : 0181-408112 

 
f. Omwonenden 

Voor aanvang van de werkzaamheden zullen bouwkundige vooropnames worden gemaakt door 

een nader te bepalen deskundige.  

 
g. Overige belanghebbenden 

Naam    : n.t.b. 

Adres    : n.t.b. 

Postcode    : n.t.b. 

Plaats    : n.t.b. 

Telefoon    : n.t.b. 

E-mailadres   : n.t.b. 

Mobiel    : n.t.b. 

 
h. Bouwmethoden 

Globaal kan de opbouw van het bouwwerk als volgt worden omschreven: 

 

Het construeren van een afzinkkelder en compleet uitvoeren van het betoncasco overeenkomstig 

het ontwerp. 

 

Daarbij worden de volgende methodieken toegepast: 

 

Fundering   : n.t.p. met onze Car & AvB verzekering. 

Kelder    : In het werk gestorte betonkelder 

Vloeren    : Breedplaatvloeren 

 
i. Bouwwerkzaamheden 

De start van de werkzaamheden staat nog niet gepland.  

 

Er zal niet met werkzaamheden worden aangevangen alvorens de omgevingsvergunning 

onherroepelijke verleent is. 
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De werktijden voor op de bouw zijn vastgesteld op werkdagen van 07:00 – 17:00 uur. Bij specifieke 

werkzaamheden kunnen de werktijden oplopen tot 20:00 uur. Werkzaamheden op zon- en 

feestdagen zullen zoveel als mogelijk worden vermeden. Mocht het echter noodzakelijk zijn om van 

voornoemde werktijden af te wijken, zal dit door de aannemer tijdig gemeld worden aan de bij het 

werk betrokkenen. 

 

j.         Bouwverkeer 
Dit bouwproject leidt tot omvangrijke goederenstromen. In de bouwrijp- en funderingsfase gaat het 
om afvoeren van de grond, beton en staal. In de ruwbouwfase betreft het vloerelementen, verse 
beton, kalkzandsteen, baksteen, kranen, steigers, kozijnen etc. In de latere afbouwfase is het een 
enorme diversiteit aan hang- en sluitwerk, elektrotechnische materialen, 
loodgieterbenodigdheden, verf, keukens, etc. Deze goederenstroom loopt naast een minstens zo 
grote stroom aan personeel van de aannemers die werkt op de bouwplaats. 
 
Daarom is het bouwverkeer van en naar het bouwterrein een belangrijk aandachtspunt mede   
ook omdat de in- en uitritten van alle overige woningen zijn gelegen aan de Molendijk. Deze  
Molendijk is een belangrijke verkeers- (sluip)ader in Oostvoorne en is onderdeel van het  
Hoofdnet. Het bouwverkeer zal verlopen vanaf de N218 naar de N296, Westvoorneweg, rechts 
afslaand via de Heveringseweg naar de Molendijk visa versa. 
 
Het werk zal straks middels Just in Time leveringen worden bevoorraad. Hiervoor zal in overleg met 
de gemeente Oostvoorne een opstelplaats moeten worden aangewezen waarbij de aanvoer van 
beton op afroep staat. Hiermee willen wij overlast voorkomen op de Molendijk voor omwonenden 
en gebruikers van de openbare weg.   
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k. Overlast bouwplaats 

De aannemer zal zich echter inspannen om overlast, bijvoorbeeld door geluid of stof, voor 

omwonenden, verkeersdeelnemers en spelende kinderen zo veel als mogelijk te beperken. 

Maatregelen hiervoor zijn gelijk aan de maatregelen voor het eigen personeel welks eveneens 

conform het V&G-plan, waarbij geldt dat maatregelen zoveel mogelijk bij de bron genomen moeten 

worden. Daar het gebruik van bouwradio’s doorgaans als bekende bron van klachten wordt 

ervaren, zal dit uitsluitend zijn toegestaan wanneer dit op een redelijke wijze geschiedt. 

 

Basis uitgangspunt is dat alle voorkomende bouwwerkzaamheden plaats zullen vinden binnen het 

afgezette bouwterrein.  

 

l. Bijzonderheden 

 

Groenvoorzieningen 

Indien de grondwaterstand in het groeiseizoen (globaal van medio maart tot medio oktober) te laag 

is, zou dit nadelige invloed kunnen hebben op de groei van groenvoorzieningen als bomen, 

beplating, gazons, tuinen en dergelijke. Wanneer de bemaling echter buiten het groeiseizoen in 

werking wordt gesteld speelt dit aspect nagenoeg geen rol. 

 

Kabels en leidingen 

Aanwezigheid van de oude kabelaansluiting ( gesloopt pand ) is niet relevant voor de veiligheid op 

of om de bouwlocatie. Deze zal vanaf de bestaande woning worden ontkoppeld. Ook het 

beschadigen van deze oude voorziening leidt niet tot schade of aansprakelijkheid. 

 

Het behoudt van de bestaande nutsaansluitingen van het hoofdgebouw is wel van belang voor de 

veiligheid en het voorkomen van schade of aansprakelijkheid. De positie van deze nutsvoorziening 

zal worden onderzocht middels opvragen van een een Klicmelding en zal worden toegevoegd aan 

dit bouwveiligheidsplan. Indien blijkt dat na ontvangst van de Klicmelding dat er mogelijk een kans 

op schade ontstaat middels onze transportbewegingen aan de nutsleiding dan zal de volgende 

acties worden ondernomen: 

o aannemer verzorgt in opdracht van de klant het uitzetten van het nutstracé door de nuts 

leverancier; 

o aannemer neemt beheersmaatregelen bij de werkzaamheden die dat vereisen, hierbij valt 

te denken aan het maken van overkluizingen over het tracee middels dragline- schotten 

of gelijkwaardig. 

 

m. Monitoringsplan 

Bij bouwwerkzaamheden worden risicovolle werkzaamheden uitgevoerd welke invloed hebben op 

de omgeving en mogelijk kunnen leiden tot schade in de omgeving. Het opstellen van 

monitoringsplannen voor risicovolle werkzaamheden moet leiden tot objectief te meten 
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randvoorwaarden waarbinnen de werkzaamheden mogen plaatsvinden, voorkomen dan wel 

beperken van schade aan naburige panden en basale afhandeling van schuldvraag mocht er 

onverhoopt toch schade zijn ontstaan. 

 
 Nulmetingen van de belendende woningen/objecten 

-  Eigenaren/bewoners van de op te nemen panden en/of objecten worden door Aannemer 
ingelicht omtrent de werkzaamheden 

-  Afspraken met bewoners over het tijdstip van de opname worden door Aannemer gemaakt 
-  De bouwkundige opname rapporten worden in volgorde van de gemaakte digitale foto's 

uitgewerkt 
-  De levering van de opnamerapportage is in PDF, 10 werkdagen na de laatste opnamedag 
-  Bewoners en gebruikers van de op te nemen panden /objecten worden door de aannemer 
 

Eenmaal aangeschreven met de aankondiging van ons bezoek. Hierbij bieden wij de gelegenheid  
om tijdens kantooruren binnen de door ons vastgestelde opnameperiode een afspraak te  
maken voor de uitvoering van de bouwkundige opname door ons geselecteerde opnamebureau.  
Wanneer bewoners tijdens de opname periode niet thuis zijn en zij geen afspraak hebben  
gemaakt wordt het exterieur van het op te nemen pand/object van af de openbare straat  
opgenomen en achten wij het werk als afgerond. 

 

n.  Uitvoeringsvoorwaarden Bouwkundige opnamen 
- de bouwkundige opnamen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een register  
  expert. 
- het opname rapport omvat een opsomming van bestaande bouwkundige en/of andere  
  relevante gebreken welke visueel waarneembaar zijn. 
- de gebreken worden zoveel mogelijk gefotografeerd met zo mogelijk een korte omschrijving  
  van het gebrek en de plaats waar het zich voordoet. 
- de gefotografeerde gebreken zullen voornamelijk bestaan uit die gebreken welke mogelijk 
  verband kunnen houden met bouwactiviteiten zoals heien, trillen, ontgraven, bronbemaling,  
  sloopwerk, verbouwingen e.d. 
- in verband met de bewijsvoering wordt de nadruk gelegd op het fotograferen van de gebreken. 
- gebreken die niet te fotograferen zijn zoals bijvoorbeeld scheefstand van een pand, worden   
  alléén na overleg op een andere wijze vastgelegd. 
- indien in het op te nemen object of een onderdeel daarvan geen bouwkundige en/of andere 
  relevante gebreken worden waargenomen, wordt volstaan met deze vermelding en worden   
  geen foto’s gemaakt. 
- van op te nemen panden of gebouwen e.d. worden zowel het exterieur als het interieur 
  opgenomen, tenzij anders is overeengekomen. 
- de interieurs van panden of gebouwen worden alléén met uitdrukkelijke toestemming van 
  eigenaren en/of huurders opgenomen. 
- indien van toepassing worden de bij de panden behorende garages, schuren, tuinmuren,    
  hekken, stoepen e.d. ook opgenomen. 
- inpandige kasten e.d. worden normaal gesproken niet opgenomen i.v.m. privacy. 
- kruipruimten en ruimten welke niet met vaste trappen, vlizotrappen of dergelijke bereikbaar  
  zijn, worden in het algemeen niet opgenomen. 
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- de in de panden aanwezige roerende goederen, zoals meubilair, vloerbedekking, opslag e.d.  
  welke de opname beperken, worden ten behoeve van de opname niet verplaatst of verwijderd. 
- de opname geschiedt in het algemeen zonder gebruikmaking van verdere hulpmiddelen zoals 
  steigers, ladders, graafequipement, instrumenten e.d. 
- de afmetingen van de scheuren of naden worden niet opgemeten; indien mogelijk wordt het  
   einde van een scheur gefotografeerd. 
- naden tussen houtwerk onderling en/of tussen hout en stucwerk, of tussen andere   
  verschillende materialen worden als normaal voorkomende gebreken beschouwd en niet altijd    
  gefotografeerd. 
- indien in het rapport over rechter en linker gevel of wand gesproken wordt is dit gezien met  
  het gezicht naar de voorgevel toe, dit geldt ook voor bijvoorbeeld voor- en achterwand. 
- gebreken door achterstallig onderhoud en/of ouderdom en niet in relatie staan met de uit te 
  voerenwerkzaamheden worden niet altijd meegenomen in de bouwkundige opname. 
- van alle foto’s wordt een administratie bijgehouden op welke datum de foto’s zijn gemaakt. 

 
o.        Nauwkeurige deformatiemeting verticale Z-richting 

Conform het nog nader op te stellen bemalingsplan, onderdeel monitoring komen in verband met 
de aard van de werkzaamheden de aangrenzende panden langs de afzinkkelder in aanmerking voor 
een deformatiemeting in verticale richting. Hiervoor worden meetpunten geplaats en ingemeten. 
Het verzakken van gebouwen en of omgevingsobjecten in verticale (Z) richting als gevolg van 
instabiele funderingen of invloeden van buitenaf zal worden registreert door het uitvoeren van een 
nauwkeurige deformatiemeting. Door het aanbrengen van meetbouten in gebouwen en of 
objecten kan door middel van de eerste meting een bestaande situatie in verticale (hoogte) richting 
worden vastgelegd. De meetbouten worden nauwkeurig ingemeten ten opzichte van één of 
meerdere referentiebouten. Door deze meting te herhalen is het mogelijk eventuele zakking van 
deze gebouwen en of objecten, ten opzichte van de eerste meting, van een object/gebouw 
inzichtelijk te maken.  
Onder normale omstandigheden kan met onze apparatuur digitaal waterpasinstrument met 
invarbaak binnen een sluitende waterpassing een nauwkeurigheid van 0.10 of + 0.10 mm per 
instrumentopstelling worden gerealiseerd. De meting wordt gerapporteerd in millimeters. 
Het plaatsen van hoogtebouten en het uitvoeren van een 0-meting of herhalingsmeting worden 
uitgevoerd volgens de punten vermeld in bijlage 2. 
 
Continue monitoring deformatiemetingen belendingen 
Conform het plan van aanpak, tijdens het uitvoeren van kritische werkzaamheden kan er met 
behulp van barcode meetstrips de belendingen continue met een bemand waterpasinstrument 
worden gemonitord. Door het aanbrengen van meetstrippen (voorzien van een barcode) op 
gebouwen en of objecten kan door middel van de eerste meting een bestaande situatie in verticale 
(hoogte) richting (Z) worden vastgelegd. De meetstrippen worden nauwkeurig ingemeten ten 
opzichte van één of meerdere referentiestrips. Door deze meting te herhalen is het mogelijk 
eventuele zakking van deze gebouwen en of objecten, ten opzichte van de eerste meting, van een 
object/gebouw inzichtelijk te maken. 
De meting wordt uitgevoerd met een optisch-elektronisch waterpas instrument. 
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Uitvoering deformatiemetingen 
- Deformatiemetingen worden gedaan met een digitaal waterpasinstrument in combinatie met . 
  een invar barcode meetbaak. 
- Het meettraject voor de metingen wordt als doorgaande kringwaterpassing uitgevoerd met 
  minimaal 2 stuks referentiebouten – geplaatst in stabiele objecten – per meetkring. 
- De detailmetingen worden langs het meettraject uitgevoerd als stermetingen (zijslagen) met 
  dubbele plaatsing en registratie van de meetbaak. 
- De meetafstanden tussen instrument en meetbaak bedragen maximaal 35 meter met een 
  meetbalans (verschil voor-achter afstand) van maximaal 3 meter. 
- Er wordt met één meetbaak gemeten (geen nulpuntfout), indien noodzakelijk aangevuld met  
  een 1 meter precisie invar barcode baak. 
- Per meetbout / -punt worden minimaal 2 geregistreerde waarnemingen gedaan waarvan  
  tijdens de verwerking het gemiddelde wordt berekend. 
- Een geregistreerde waarneming is het gemiddelde een serie waarnemingen –minimaal 3 en 
  maximaal 5- met filtering op uitschieters tijdens deze serie. 
- Waarnemingen worden gedaan in honderdsten van millimeters ; na berekening en vereffening 
  worden de meetwaarden op tienden van millimeters afgerond. 
- De vereffening van de sluitfout wordt gedaan op basis van trajectlengte. 
- De sluitfout van een meetkring wordt getoetst aan de interne eis van maximaal 2√L , met L als 
   trajectlengte. Een strengere eis dan de reguliere voorschriften (3√L). 
- Ter waarborging van de betrouwbaarheid van de nulmeting verdient het de voorkeur om deze 
  dubbel uit te voeren, zonder expliciete opdracht wordt een nulmeting enkel uitgevoerd. 
- De hoogte meetwaarden worden in millimeters (inclusief één decimaal) gerapporteerd ten 
  opzichte van NAP of een lokaal bepaalde hoogte. 
- De resultaten van de herhalingsmetingen worden als verschillen ten opzichte van de  
   (gemiddelde) nulmeting in millimeters (inclusief één decimaal) gerapporteerd. 
- De meetbouten zijn roestvrijstalen inbusboutjes van 6 of 8 mm. die duurzaam in de gevels  
  worden vastgezet en achteraf toch herstel kan plaats vinden. 
- De meetbouten dienen normaliter enige jaren te blijven zitten en worden door ons niet  
  verwijderd. 
- Waar geen meetbouten kunnen worden geplaatst, worden zo mogelijk discrete meetpunten 
  gemaakt en fotografisch vast gelegd ten behoeve van reproduceerbaarheid van het meetpunt. 
- Het aantal meetbouten / -punten hangt af van het uit te voeren werk en te meten object(en). 
- Bij alle uitgevoerde metingen wordt een kwaliteit/nauwkeurigheidsberekening bijgevoegd. 
- De metingen voldoen aan de voorschriften van de beheerder van het Normaal Amsterdams  
  Peil. 

 
p.        Handmatige grondwatermonitoring 

Ten behoeve van de grondwatermonitoring conform het nog op te stellen monitoringsplan, zal de 
meting handmatig worden uitgevoerd. De peilbuis worden door Aannemer geplaatst. Het 
grondwater monitoringsplan bevat een aantal peilbuizen. Tijdens de installatie van het meetnet 
wordt de nulmeting uitgevoerd en in NAP berekend, wanneer NAP gegevens bekend zijn. Hierbij 
wordt de stand van het grondwater in de peilbuis door middel van een klokapparaat gemeten en 
beoordeeld ten opzichte van de ingestelde meld- en stopwaarden. De meting worden in tabel vorm 
gepresenteerd. 
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De peilbuismeting worden gelijktijdig met de deformatiemeting uitgevoerd. 
 

q.        Scheurmeters 
Volgens het nog op te stellen plan van aanpak zullen deformatiemetingen dienen inzake de 
registratie en monitoring van deze scheuren scheurmeters geplaatst en tijdens de uitvoering van de 
deformatiemeting afgelezen en verwerkt in een tabel. 
 

 
 

t. Funderingswerkzaamheden 

In samenspraak met de adviseur van onze Car& AvB verzekeraar van MultiBouwsystemen BV zal 

het funderingsadvies door geotechnisch adviesbureau MOS B.V.  worden opgesteld. Ten tijde van 

het schrijven van dit plan gaan we uit van een trillingsvrij grondverdringend paalsysteem.  

 

Mocht er onverhoopt door onze werkzaamheden schade ontstaan dan zal het werk worden 

stilgelegd. Vervolgens worden de uitvoerder en projectleider van de aannemer en de 

toezichthouder van de afdeling handhaving van de gemeente geïnformeerd. Door de uitvoerder en 

projectleider zal onderzoek worden uitgevoerd naar het probleem en de mogelijkheden. De 

toezichthouder van de gemeente wordt hierover geïnformeerd voordat de 

werkzaamheden worden hervat. 

 

s. Aanbrengen klapankers 

Klapankers worden conform de tekening van de bouwput aangebracht ten behoeven van het 

afzinken van de kelder. Bij het aanbrengen van klapankers ontstaan continue trillingen. 

 

Voor gebouwen categorie 2 is de maximum trilling toelaatbaar: 3,00 mm/s 

Voor gebouwen categorie 3 is de maximum trilling toelaatbaar: 1,62 mm/s 

(bepaald conform SBR-richtlijn A: Schade aan gebouwen) 

 

Voordat klapankers worden aangebracht, wordt enkele bebouwingsblokken voorzien van 

trillingsmeters die de huidige achtergrondtrillingen bepaald. De exacte positie van de 

trillingsmeters zal door het gecertificeerd schade-expertiseburo bepaald worden in samenspraak 

met de toezichthouder van de gemeente. 
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Tevens dient vooraf aan de toezichthouder van de gemeente te worden opgegeven met welk type 

trilblok en trilfrequentie wordt gebruikt. 

 

Bij het aanbrengen van de klapankers worden de trillingsmeters continu gemonitord. Mocht blijken 

dat de gemeten trillingen significant lager liggen dan bovengenoemde grenswaarden, zal 

monitoren meer steekproefsgewijs plaats vinden en vooral gericht zijn op de trillingsmeter gelegen 

op de kortste afstand van de werkzaamheden. Trillingsmeters dienen een uitdraai te produceren 

van de geregistreerde trillingen. Deze uitdraaien dienen regelmatig, met een minimum van 1x per 

werkdag, te worden gecontroleerd of er geen overschrijding heeft 

plaatsgevonden van de vastgestelde maximum trillingen. Het toezicht wordt verscherpt indien 

trillingen binnen 10% van de gestelde maxima worden gemeten. Verscherpt toezicht betekent 

continu monitoren van de betreffende trillingsmeter. 

 

De werkzaamheden worden stilgelegd indien overschrijding van de maximum trillingen wordt 
geconstateerd of wanneer schade van de nabij gelegen panden wordt gemeld of bij calamiteiten. 
Vervolgens worden de uitvoerder en projectleider van de aannemer en de toezichthouder van de 
afdeling handhaving van de gemeente geïnformeerd. 
Door de uitvoerder en projectleider zal onderzoek worden uitgevoerd naar het probleem en de 
mogelijkheden. De toezichthouder van de gemeente wordt hierover geïnformeerd voordat de 
werkzaamheden worden hervat. 
 

t.         Waterscherm 
 Rondom de kelder zal een waterscherm worden opgebouwd, uitgevoerd als lichte damwand 

scherm. Diepte, type plank etc. in samenspraak met de geotechnisch specialist nader worden 
uitgewerkt. Binnen het aangebrachte damwandscherm zal de kelder worden afgezonken en 
worden gerealiseerd. Door toepassing van licht damwandscherm zal de freatische grondwater en 
spanningsbemaling buiten de kuip minimaal worden verlaagd. E.e.a. verder uit te werken door onze 
geotechnisch specialist. 

 
 De damwanden t.b.v. van het waterscherm zullen statisch worden gedrukt, zo ontstaan geen 

schadelijke trillingen bij het aanbrengen van dit waterkerende damwandconstructie. 
 
 Planktype en -lengte worden nader uitgewerkt en gepresenteerd met een daarbij behorende 

berekeningsrapport, Dit ter goedkeuring voorgelegd. 
 
u. Afzinkkelder MBS 

Aanbrengen van een afzinkkelder bestaat uit een in het werk gestorte betonnen caisson dat op de 
bouwlocatie zal worden vervaardigd m.b.v. tijdelijke bekistingen voordat er een bouwput gegraven 
wordt (zie foto 3-4).  
 
Deze werkzaamheden worden door ons op de bouwplaats met eigen medewerkers en eventueel 
deels met gecontracteerde onderaannemers en materieel uitgevoerd. Het gehele werk zal worden 
aangestuurd en begeleid door onze eigen projectleider en wordt ondersteund vanuit onze eigen 
engineeringafdeling in Soest. 
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De beton t.b.v. het vervaardigen van het beton zal middels een aanhangerpomp vanaf de Molendijk 
worden uitgevoerd. De betonwagens zullen achteruit worden geparkeerd op de inrit van molendijk 
nummer 8. Middels een pomp met slangen zal het beton worden verpomp naar de bouwlocatie. 
 
Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden worden de benodigde grondankers (zie foto 1-2) vanaf 
het maaiveld in de bodem aangebracht door de hoofdaannemer. Deze (extra) grondankers zijn 
nodig om de MBS-afzinkkelder® trillingsvrij, maatvast en zettingsvrij af te zinken op de gewenste 
diepte. 
 
De grondankers worden met trekstangen verticaal door het hart van de kelderwanden geleid. Op 
de kelderwanden worden hydraulische vijzels geplaatst. Deze hydraulische vijzels worden 
gekoppeld aan een hydraulische pomp. Met behulp van een separaat vloeistofcircuit wordt de 
horizontale stand van het caisson nauwkeurig gemonitord. 
 

  
Foto 1 controle van trekanker Foto 2 Hydraulische vijzel + grondanker duwt caisson 
 
Om te voorkomen dat er tijdens het afzinken zettingen ontstaan in de omgeving, wordt de kelder 
voorzien van zware wapening en wordt de kelder aan de binnenzijde voorzien van een zwaar 
stempelraam dat doorbuiging van de wanden voorkomt. Uiteraard wordt de grootte van dit 
stempelraam en de benodigde wandwapening berekend en ter goedkeuring aan de 
hoofdconstructeur en controlerende instanties voorgelegd. In de MBS- afzinkkelder® wordt door 
een aantal graafmachines de grond binnen de kelderwanden weggraven en afgevoerd. De druk van 
het gewicht van de kelderwanden en de perskracht van de hydraulische vijzels zorgen ervoor dat de 
kelder verticaal afzinkt. Tijdens het afzinken wordt de kelder zo gelijkmatig mogelijk uitgegraven. 
Dit geschiedt door een ervaren grondverzetbedrijf en volledig onder verantwoording van 
Multibouwsystemen BV. 
 
Onder de wanden wordt (aan de buitenzijde) een stalen snijmes gemonteerd. Door het ontgraven 
drukt het gewicht van het caisson de grond/het zand via het snijmes onder de wanden vandaan 
waardoor de prefab betonnen wanden gaan zakken. Dit proces duurt voort totdat de kelderwanden 
de juiste diepte hebben bereikt. Het stalen snijmes zorgt ervoor dat het proces wordt 
vergemakkelijkt en het voorkomt dat er grond onder de belendingen vandaan loopt en er 
grondspanning optreedt. 
 
Voor het plaatsen van de keldervloer wordt aan de onderzijde van de kelderwanden eerst een 
stekkenbak ingestort, daarna wordt de vloer waterdicht tussen de wanden gestort. De 
verbindingen worden middels een preventieve injectiemethode verdicht zodat een waterdichte 
constructie gegarandeerd kan worden. 
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Deze gepatenteerde MBS-caisson methode is volledig grondkerend: het ontgraven en afvoeren van 
grond is minimaal en de grond buiten de kelderwanden wordt niet geroerd.  

 

           
 

Foto van opbouwen /storten van de kelderwanden op maaiveld. 

        
Foto 3 Insitu geplaatste kelderbak    Foto 4 
 

v.        Afvoeren uitkomende grond 
Uitkomende grond mag niet elders worden toegepast zonder bijbehorende AP04 partijkeuring.  
Door middel van een AP04 partijkeuring wordt de kwaliteit van de partij grond vastgesteld. Op basis 
van de uitkomst mag deze worden toegepast op gebieden welke aan dezelfde kwaliteit voldoen, 
vaak op basis van een bodemkwaliteitskaart. De ontvangende bodem mag nooit van betere 
kwaliteit zijn dan de toe te passen grond. 
 
De volgende bodemkwaliteitsklasse worden onderscheiden: 
AW2000;  grond vrij toepasbaar 
Kwaliteitsklasse wonen; toepasbaar in gebieden met bodemfunctieklasse wonen 
Kwaliteitsklasse industrie;  toepasbaar in gebieden met bodemfunctieklasse industrie 
Niet toepasbaar; nooit toepasbaar 
 

Vooraf zal door de opdrachtgever de grond worden gekeurd conform model AP04.  

 

Om de uitkomende grond af te voeren zal over een lengte vanaf de Molendijk tot de bouwlocatie 

een geotextiel aanbrengen met daarover geschredderd houtsnippers. Laagdikte 750 mm t.b.v. 

drukverdeling. Hierover zullen wij stalenrijplaten aanbrengen.  De uitkomende grond zal middels  

zal middels trekkers en kiepkaren worden afgevoerd. 
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w. Communicatieplan 

Alvorens de aanvang van de bouwwerkzaamheden zal door de projectcoördinator en projectleider 

contact worden gelegd met direct omwonenden, gebouweigenaren en overige belanghebbenden. 

De voornoemde belanghebbende zullen tevens voorzien worden van de contactgegevens van de 

aannemer en projectleider. 

 

Tevens zullen de direct omwonenden, gebouweigenaren en overige belanghebbenden bericht 

ontvangen voorafgaande aan; 

o risicovolle werkzaamheden (als voornoemd onder punt Monitoringsplan); 

o hinderlijke werkzaamheden (als geluidsoverlast); 

o geplande afwijkingen van voornoemde werk- aan- afvoertijden (als bijvoorbeeld 

monolithisch afwerken van vloeren). 

  

De toezichthouder van de afdeling handhaving van de gemeente zal hier tevens bericht van 

ontvangen. 

 

x. Overzicht bijbehorende documenten 

De inhoudsopgave geeft weer welke documenten, als bijlage, behoren bij dit bouwveiligheidsplan. 

Alvorens de start van de desbetreffende werkzaamheden zal de aannemer tijdig de navolgende 

documenten ter controle/goedkeuring indienen bij de gemeente; 

o nul-meting openbaar gebied; 

o controleberekeningen en tekeningen afzinkkelder; 

o stempelplan vloeren (tekeningen en berekeningen); 

o positie meetpunten; 

o positie peilbuizen. 

 

y.  Beheer Bouwveiligheidsplan 

De inhoud van het bouwveiligheidsplan dient overeen te stemmen met de werkelijkheid. Indien 

zich tijdens de bouw relevante wijzigingen voordoen, behoeft dit een hernieuwde toetsing door het 

bevoegd gezag. 
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z. Maatregelenmatrix en verwijzing naar documenten 
 

Gevaar 
Suggesties voor maatregelen (per 
activiteit) 

Projectspecifi
eke invulling 

Doc
u-
men
ten 

    
1. Onbevoegd 

betreden 
bouwterrein 
inclusief 
spelende 
kinderen 
(diverse 
gevaren, o.a. 
vallen, bekneld 
raken 
elektrocutie, 
verdrinken) 

Algemeen   
 Schuttingen   
 Hekken (antiklim)   
 Poortcontrole    
 Meldprocedure bezoekers   
 Bewaking buiten werktijd   
 …………………………..   

   

 Bij uitbreiding bestaande en in gebruik 
zijnde gebouwen 

  

  Bouwactiviteiten scheiden van 
gebruiksfunctie: 
- in tijd (buiten werktijd) 
- fysiek scheiden (voldoende ruimte 
ertussen 
   of afschermen) 

  

  Machines / bouwmaterieel niet 
onbeheerd achterlaten 

  

  Vluchtroutes in stand houden   
  Afspraken maken met 

gebouwbeheerder 
  

  ……………………………   
    

    
2. Aanrijdgevaar 

door 
bouwverkeer 

 Overzichtelijke in- en uitritten   
 Tijdelijke veilige laad-/loszones   
 Spiegels   

  Verkeersbebording   
  Afzetting / omleiding (na overleg 

wegbeheerder) 
  

  Bevoegde verkeersregelaar   
  ……………………………   

    

mailto:info@mbscascobouw.nl


 
 

 

 

N: NL84 INGB0676614442 BIC: INGBNL2A 
K.v.K. 32096394 BTW-nr. NL82.37.12.084B02 

 

De algemene productie- en leveringsvoorwaarden van MultiBouwSystemen B.V. zijn op 13 januari 2015 onder nummer 32096394 gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden worden altijd bij onze offertes gevoegd en zijn te downloaden via www.kelderbouw.nl. 

MultiBouwSystemen B.V. is onderdeel van de MBS Holding. 

 

  

Postbus 115 

3760 AC Soest 
Energieweg 2 

3762 ET Soest 

Telefoon: 035 - 588 18 88 
E-mail: info@kelderbouw.nl 

Homepage: www.kelderbouw.nl 

18 

Gevaar 
Suggesties voor maatregelen (per 
activiteit) 

Projectspecifi
eke invulling 

Doc
u-
men
ten 

    
    
3. Bezwijken 

/breken/ vallen 
van constructie 
of onderdelen 

Sloop-, hak- en boorwerkzaamheden en 
ondersteuningen 

  

 Stabiliteit tijdens sloopfase bewaken 
(constructeur raadplegen) 

  

  Werken volgens sloopplan   
  Deskundig toezichthouder (zie 

Arbobesluit) 
  

  Doorboren / doorsnijden 
voorspankabels (in vloeren) voorkomen 

  

  Stabiliteitsschoren aanbrengen   
  Berekening en tekening van 

ondersteuningsconstructie (m.n. 
schoorverband) 

  

  Grote onderdelen eerst tegen vallen 
borgen (bijvoorbeeld met takel, kraan) 

  

  Ter plaatse van de werkplek 
opvangbak, vangschot, opvangzeil of 
fijnmazige netten aanbrengen 

  

  Werkgebied afzetten   
  Opvangschot plaatsen   
  Doorstempelen   
  Werkafspraken / coördinatie   
  ……………………………   

    

4. Omvallen van 
materieel 

Funderingsmachines 
(afstand tot hek of schutting is bij voorkeur 
groter/gelijk hoogte makelaar) 

  

  Funderingsmethode aanpassen 
(bijvoorbeeld korte buispalen en 
oplassen) 

  

  Gebouwen / openbaar gebied binnen 
onveilige zone ontruimen 

  

  Onveilige zone afzetten   
  Funderingsactiviteiten scheiden van de 

overige activiteiten: 
-  in tijd (buiten werktijd) 
-  fysiek (routing aanpassen) 
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Gevaar 
Suggesties voor maatregelen (per 
activiteit) 

Projectspecifi
eke invulling 

Doc
u-
men
ten 

    
  Bodemonderzoek kabels/leidingen/ 

explosieven 
  

  Grondonderzoek op draagkracht   
  Grondverbetering   
  Draglineschotten   
  Opstellingskeuring (door deskundige)   
  Veilige aanvoer en positionering palen, 

damwanden 
  

  Extra maatregelen bij schoorheien   
  Damwanden laten zitten of losspuiten   
  ……………………………   
    
 Toren- en mobiele kranen, 

hoogwerkers en verreikers 
  

  Grondonderzoek op draagkracht   
  Grondverbetering   
  Voorkomen breuk waterleiding, 

riolering 
  

  Kraanbaanberekening   
  Controle zetting kraanbaan (periodiek)   
  Onderheide kraanpoer (vaste 

opstelling) 
  

  Opstellingskeuring (door deskundige)   
  Voldoende opstelruimte 

(stempelbreedte) 
  

  Draglineschotten   
  Niet gebruiken bij teveel wind (opgave 

fabrikant) 
  

  ……………………………   
    
 Steigers, hefsteigers, liften   

 Grondonderzoek op draagkracht   
 Grondverbetering   

  Rijplaten, betonplaten   
  Aanrijdbeveiliging   
  Schoring en verankering steiger 

(volgens opgave fabrikant) 
  

  Berekening / tekening (steiger)   
  Deskundig toezichthouder (steiger)   
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Gevaar 
Suggesties voor maatregelen (per 
activiteit) 

Projectspecifi
eke invulling 

Doc
u-
men
ten 

    
  Opstellingskeuring (hefsteiger, lift)   
  Coördinatie eventueel graafwerk 

onder/naast steiger 
  

  Periodieke controle steiger op 
verankering / onderstopping / 
overbelasting 

  

  ……………………………   
    

 Staalconstructies, bekistingen, prefab 
betonbouw, houtskeletbouw 

  

  Montage- of werkplan   
  Deskundig toezichthouder (zie 

Arbobesluit) 
  

  Tijdelijke schoring en windverbanden   
  Stabiele opslag   
  ……………………………   
    

    
5. Vallende 

voorwerpen op 
openbaar 
terrein of 
belendingen 

Hijswerkzaamheden 
(benodigde ruimte: lengte last + 5 m) 

  

 Andere bouwmethode kiezen 
(bijvoorbeeld vijzelen of glijbekisting) 

  

  Zwenkbegrenzing op hijskraan   
  Hijszone ontruimen   
  Hijsgeleiding toepassen   
  Hijsinstructie aan machinist en 

aanpikker 
  

  Bekisting delen (kortere lasten)   
  Inpandige hijsschacht   
  Aantal hijsbewegingen reduceren door 

inzet van: 
-  betonpomp 
-  bevoorradingscontainer 

  

  Niet gebruiken bij teveel wind (opgave 
fabrikant) 

  

  ……………………………   
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Gevaar 
Suggesties voor maatregelen (per 
activiteit) 

Projectspecifi
eke invulling 

Doc
u-
men
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 Werken op hoogte vanaf vloervelden, 

(hang-) steigers, bouwliften, 
hoogwerkers/verreikers 

  

  Voldoende vrije ruimte creëren tot hek 
of schutting 

  

  Preventie op hoogte door (tijdelijke) 
borstweringen, steigerdoek, netten, 
e.d. 

  

  Vangvoorzieningen: 
-  vangschotten 
-  luifels / overkluizing 

  

  Tijdelijke gevarenzone afzetten   
  Gevelpanelen, glas e.d. apart 

aanvoeren (niet met behulp van 
hangsteiger of hoogwerker) 

  

  Platform bouwlift rondom voorzien van 
hekken 

  

  ……………………………   
    
 Opslag lichte materialen 

(op bijvoorbeeld vloeren en daken) 
  

 Pakketteren, vastzetten met 
sjorbanden 

  

 Ballasten   
  Vastsjorren   
  In kooi van gaas opslaan   
  ……………………………   
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Gevaar 
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Projectspecifi
eke invulling 
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6. Brandgevaar Installatie en sloopwerkzaamheden 

(lassen, branden, slijpen, e.d.) 
  

  Werkvergunning   
  Brandwacht   
  Brandbare stoffen verwijderen   
  Afschermen (branddeken, e.d.)   
  Na brandgevaarlijke werkzaamheden 

controle op rookvorming, smeulen of 
brand 

  

  Blusmiddelen binnen handbereik   
  ……………………………   
    

 

 

 

Namens de vergunninghouder is met het beheer van het Bouwveiligheidsplan belast: 

Naam   :  

Organisatie/ bedrijf :  
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 1 PROJECTGEGEVENS 

Project    : Zwembadpaviljoen met autostalling Oostvoorne 

Onderdeel   : Brandoverslagtoetsing ten behoeve van omgevingsvergunning  
      

 
Opdrachtgever   : A. den Haan Contractors b.v. 
     Molendijk 4  
     3233 LN Oostvoorne 
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E-mail    : p.struik@iob.nl 
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 2 INLEIDING 

2.1 Projectomschrijving 

Ten behoeve van de bouw van een zwembadpaviljoen met autostalling te Oostvoorne, zijn 
brandoverslagberekeningen gemaakt. Het gehele gebouw is ingedeeld in twee brandcompartimenten. In 
dit rapport worden de resultaten van deze berekeningen weergegeven. Er zijn berekeningen opgesteld voor 
brandcompartiment 1 welke het enige brandcompartiment is met kans op brandoverslag.  

2.2 Gebruikte gegevens 

De berekeningen zijn gebaseerd op onderstaande gegevens:  
- 160277_DO-B0210_2016-10-12;  
- 160277_DO-B0211_2016-10-12; 
- 160277_DO-B0301_2016-10-12; 
- 160277_DO-B0401_2016-10-12; 
- 160277_DO-B0501_2016-10-12.  
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 3 WETTELIJK KADER 

Bouwbesluit 2012 afdeling 2.10  
Artikel 2.84. Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag:  

1. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 
brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor een 
extra beschermde vluchtroute voert, naar een niet besloten veiligheidsvluchtroute en naar een 
liftschacht van een brandweerlift is ten minste 60 minuten. 

3. In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30 minuten indien: 
a. de in het eerste lid bedoelde besloten ruimten op hetzelfde perceel liggen, en 
b. in het gebouw geen vloer van een gebruiksgebied hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau.  

8. Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 
brandcompartiment naar een ruimte van een op een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt 
voor het op het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar 
spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Indien het perceel grenst 
aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor 
bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen of van 
brandbare niet milieugevaarlijke stoffen vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van 
die weg, dat water, dat groen of dat perceel. 
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 4 BEREKENINGSMETHODE 

4.1 NEN 6068 

De berekeningsmethode staat beschreven in NEN 6068 “Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag tussen ruimten” oktober 2004, inclusief de aanvullingen uit het wijzigingsblad 
NEN 6068/A1 van juli 2005 en correctieblad NEN6068/C1 van november 2011. De berekeningsmethode 
geeft een model weer om te berekenen of brandoverslag door middel van warmtestraling op kan treden. 
Daarvoor wordt beschreven hoe de warmtestralingflux afkomstig van een vlam, in een observatiepunt 
berekend kan worden. Indien de warmtestralingsflux onder de 15 kW/m2 blijft, is de weerstand tegen 
brandoverslag (wbo) in minuten ten minste gelijk aan de bij de berekening aangehouden 
referentievuurbelasting. 

4.2 Toepassingsvoorwaarden 

Voor het toepassingsgebied van de norm wordt een aantal voorwaarden gegeven. De belangrijkste worden 
hier beschreven:  

 De gevel van het gebouw waarin de brandruimte is gelegen, moet aan de buitenzijde bestaan uit 
bouwmateriaalcombinaties die ten minste voldoen aan klasse 2 van de bijdrage tot 
brandvoortplanting (volgens NEN 6065), of aan brandklasse B volgens NEN-EN 13501-1.  

 Het dak van de brandruimte mag niet brandgevaarlijk zijn (volgens NEN 6063).  

 Een gevel of een dak, met uitzondering van gevel- en dakopeningen en de mogelijk als gevelopening 
aan te merken constructieonderdelen, moet in de richting waarin de brandoverslag wordt 
beschouwd, een brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie hebben van ten minste 
30 minuten (volgens NEN 6069, NEN 6071 of NEN 6073).  

 Voor de gevelopeningen geldt:  
 openingen moeten rechthoekig zijn;  
 de breedte van de openingen moet groter dan of gelijk zijn aan 0,25 x de hoogte, tenzij de 

oppervlakte van de opening kleiner is dan 0,5 m2;  
 de hoogte van de opening mag niet meer zijn dan 6 meter.  

 Voor de grootte van de brandruimte geldt:  
 hoogte van de brandruimte mag maximaal 8 meter bedragen.  

 De modellering van het vlamlichaam geldt niet voor openingen in hellende en platte daken. De 

methode is geschikt voor gevels die maximaal 15 achterover hellen.  

 De afstand tussen gevelopeningen in tegenovergelegen gevels mag niet minder bedragen dan de 
kleinste waarde van de twee volgende:  
 3x de rekenwaarde Pv,i voor de desbetreffende gevelopening (Pv,i is de vlamdikte loodrecht op de 

gevel volgens het rekenmodel), of  
 5 m. 

4.3 Aanvullende voorwaarden betreffende brandveiligheid 

 Indien ramen, deuren en dergelijke brandwerend uitgevoerd moeten worden, dan is de 
brandwerendheid conform NEN 6069 bedoeld.  

 Indien muren, daken, balkonplaten en dergelijke brandwerend uitgevoerd moeten worden, dan is de 
brandwerendheid bepaald volgens hoofdstuk 4 of A.3 van NEN 6069 of volgens 5.2 van NEN 6071 
respectievelijk 5.2 van NEN 6073, bedoeld.  

 De brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van een constructiedeel is bovendien 
ten hoogste gelijk aan de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de onlosmakelijk met 
het constructiedeel verbonden bouwconstructie. 
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  Door het Bouwbesluit en door de NEN 6068 worden geen eisen gesteld aan zelfsluitendheid van 

brandwerende ramen, deuren, luiken en dergelijke, gelegen in de buitengevel. Er wordt aanvullend 
wel geadviseerd om dergelijke gevelopeningen met een eis aan de brandwerendheid, als niet-te-
openen of zelfsluitend uit te voeren. 

4.4 Brandruimte 

In de rekennorm NEN 6068 wordt gesproken over brandruimten. Een brandcompartiment wordt 
onderverdeeld in een of meerdere brandruimten. De volgende gevallen kunnen voorkomen: 

 Het brandcompartiment strekt zich uit over slechts één bouwlaag: neem als afmetingen van de 
brandruimte (oppervlakte Af en hoogte H) die van het brandcompartiment.  

 Het brandcompartiment strekt zich uit over meer dan één bouwlaag en, indien die bouwlagen met 
elkaar in open verbinding staan, is die open verbinding ten hoogste gelijk aan 25% van de kleinste, 
op vloerniveau, binnen de omhullende van het brandcompartiment, gemeten oppervlakte van die 
bouwlagen:  

 Modelleer de brand per bouwlaag in afzonderlijke brandruimten, waarin de brand gelijktijdig woedt. 
Neem als afmetingen voor elk van de brandruimten, die van het brandcompartiment op die 
bouwlaag. Voor de hoogte H moet worden uitgegaan van de grootste verticale afstand tussen de 
vloerconstructies.  

 Het brandcompartiment strekt zich uit over meer dan één bouwlaag en, indien die bouwlagen met 
elkaar in open verbinding staan, is die open verbinding groter dan 25% van de kleinste, op 
vloerniveau, binnen de omhullende van het brandcompartiment, gemeten oppervlakte van die 
bouwlagen:  

 Modelleer de brand alsof het brandcompartiment bestaat uit slechts één bouwlaag en neem als 
afmetingen van de brandruimte die van het gehele brandcompartiment.  

 
Een geveldeel wordt als opening beschouwd indien de brandwerendheid minder bedraagt dan 5 minuten. 
Indien de brandwerendheid van een opening tussen de 5 en 30 minuten bedraagt, moeten de openingen 
zowel als open, als dicht of als gedeeltelijk dicht beschouwd worden. De situatie die de laagste weerstand 
tegen brandoverslag geeft moet dan als maatgevend worden beschouwd. 
Wanneer een gebouw lager is dan 20 meter, of indien een gebouw hoger dan 20 meter in twee zones is 
verdeeld die elk zijn gescheiden door twee opvolgende bouwlagen met gevels die een brandwerendheid 
hebben van ten minste 20 minuten, mag er gerekend worden met de referentieoppervlakte. 
 
De referentieoppervlakte wordt bepaald uit onderstaande formules: 
 

Af;r  = Af  
 
of indien Af > 50 m2: 
 

Af;r  = 50 + 0,2·(Af – 50) 
 
Af;r : is de referentievloeroppervlakte van de brandruimte, in m2; 
Af : is de vloeroppervlakte van de brandruimte, in m2. 
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 4.5 Computerprogramma 

De berekeningen zijn gemaakt met het computerprogramma ’Pintegraal versie V6.1_standaard’ van 
PeutzData. Dit programma is gebaseerd op de norm NEN 6068:2008 + C1:2011 nl ‘Bepaling van de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten’ (Norm versie 2008 inclusief de 
aanvullingen uit het Correctieblad NEN6068/C1 (nl) van november 2011). De berekeningsmethode geeft 
een model weer om te berekenen of brandoverslag door middel van warmtestraling op kan treden.  
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 5 BEREKENINGEN 

5.1 Algemene uitgangspunten 

Bij de nieuwbouw van een zwembadpaviljoen met autostalling te Oostvoorne, wordt een gebouw met twee 
bouwlagen gerealiseerd. Het gebouw is in zijn geheel opgedeeld in twee brandcompartimenten. Voor een 
indeling in brandcompartimenten wordt verwezen naar 2160820 – Rapportage Brandveiligheid.  
 
De wbdbo-eis tussen de brandcompartimenten onderling bedraagt 30 minuten. Ten opzichte van de 
perceelsgrens bedraagt dit 60 minuten. Conform de eis van het Bouwbesluit 2012, wordt berekend of er 
brandoverslag kan optreden vanuit het brandcompartiment ten opzichte van de perceelsgrens.  
 
Aangenomen wordt dat de dichte gevels en daken van het gebouw in elk geval een brandwerendheid 
hebben met betrekking tot scheidende functie van meer dan 30 minuten. Voor deze dichte gevels wordt er 
volgens NEN 6068 voldaan aan de gestelde eisen. 
 
Deuren, ramen, puien en dergelijke worden in beginsel niet brandwerend uitgevoerd. Deze 
constructiedelen worden verder als “gevelopeningen” aangeduid.  
 
Onderzocht wordt of in de huidige situatie de stralingsintensiteit op de gevelopeningen van het door 
brandoverslag bedreigde brandcompartiment, kleiner is dan of gelijk is aan de gestelde grenswaarde van 
15 kW/m2. Bij een stralingsintensiteit van minder dan 15 kW/m2 ter plaatse van de gevelopeningen zal er 
geen brandoverslag ten gevolge van warmtestraling optreden. 
 

1. De berekeningen zijn opgesteld voor het volgende brandcompartiment:  
a. BC 1 gehele gebouw excl. technische ruimte.  

2. De gebouwhoogte van de beschouwde situatie is kleiner dan 20 meter, er wordt gerekend met een 
gereduceerde brand.  

3. De wbdbo-eis ten opzichte van de perceelsgrens bedraagt 60 minuten.  
4. Dichte gevels en daken worden als ‘gesloten’ beschouwd. Deze dienen volgens NEN 6068 minimaal 

30 minuten brandwerend te zijn. 
5. Ramen, deuren en dergelijke worden als ‘gevelopeningen’ beschouwd. Deze zijn volgens NEN 6068 

niet-brandwerend. Indien van toepassing zijn deuren en dergelijke in de berekening behandeld als 
‘semi-opening’ zoals bedoeld in NEN 6068.  

6. Aangenomen wordt dat de gevels van het gebouw aan de buitenzijde bestaan uit 
bouwmateriaalcombinaties die ten minste voldoen aan klasse 2 van de bijdrage tot 
brandvoortplanting (volgens NEN 6065).  

7. Aangenomen wordt dat het dak van de brandruimte tevens niet brandgevaarlijk is (volgens 
NEN 6063).  

 
In figuur 1 is een voorbeeld weergegeven van een gebouw zoals dat gemodelleerd is in het 
rekenprogramma.  



Rapportage brandoverslag 28-10-2016 

IOB documentnummer 160277-R05 

1 

Revisie 0 

  

 
 

Pagina 10 van 15 
 

 

 
 Figuur 1: Voorbeeld van een gebouw gemodelleerd in het rekenprogramma ‘Pintegraal’.  

 
 
  

dichte gevels en daken 
minimaal 30 minuten 
brandwerend (grijs 
gekleurd) 

balkons minimaal  
30 minuten brandwerend 
(geel gekleurd) 

gevelopeningen van 
brandcompartiment  
niet brandwerend  
(wit gekleurd) 
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 5.2 Modellering brandcompartiment 1 

Het gebouw is in zijn geheel, exclusief de technische ruimte van meer dan 50 m², één brandcompartiment 
(hier BC1 genoemd) en bestaat uit twee brandruimten volgens NEN 6068. Voor dit brandcompartiment 
wordt de weerstand tegen brandoverslag bepaald voor de brandoverslagtrajecten naar een identiek 
gebouw, gespiegeld ten opzichte van de perceelsgrens. Hier geldt een wbdbo-eis van 60 minuten.  
 
Vanuit de kelder zijn er geen potentiele brandoverslag trajecten ten opzichte van de perceelsgrens of een 
ander brandcompartiment. Daarom is de brandruimte van de kelder in deze berekening niet gemodelleerd. 
Alle aanwezige openingen van deze brandruimte zijn gelegen op meer dan 7,5 meter van een perceelsgrens 
of slaan niet naar een ander brandcompartiment over.  
 
Bij spiegeling van de oostgevel ten opzichte van de perceelsgrens, is een afstand aangehouden van 
4,60 meter.  
 
De figuren 2 en 3 geven een beeld van brandcompartiment 1 in het rekenmodel.  

5.3 Resultaten brandoverslag vanuit brandcompartiment 1 

Tabel 1 geeft voor de rekenpunten ter plaatse van de door brand bedreigde gevels de berekende waarde 
van de warmtestralingsflux weer. In bijlage II worden de berekeningen in zijn geheel weergegeven. Er 
wordt in alle gevallen een warmtestralingsflux gevonden lager dan de grenswaarde van 15 kW/m2. Dit 
houdt in dat een wbdbo van 60 minuten gerealiseerd wordt voor de beschouwde brandoverslagtrajecten. 
Er zijn geen brandwerende ramen of deuren nodig om dit resultaat te realiseren.  

Tabel 1: Berekende maximale warmtestralingsflux ter plaatse van  
de door brand bedreigde gevelopeningen.  

Door brand bedreigde gevel  Gevelopening Warmtestralingsflux 
[kW/m2] 

Oostgevel gespiegeld t.o.v. 
perceelsgrens 

Opening ..................... O28 
Opening ..................... O29 
Opening ..................... O30 
Opening ..................... O31 
Opening ..................... O32 
Opening ..................... O33 

2,1 
2,1 
2,1 
2,2 
2,2 
2,2 
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 Figuur 2: Aanzicht van brandcompartiment 1 brandend, vanuit noordzijde gezien.  

 

Figuur 3: Aanzicht van brandcompartiment 1 brandend, vanuit zuidzijde gezien.  
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 6 SAMENVATTING 

Ten behoeve van de bouw van een zwembadpaviljoen met autostalling te Oostvoorne, zijn 
brandoverslagberekeningen gemaakt. Het gehele gebouw is ingedeeld in twee brandcompartimenten. In 
dit rapport worden de resultaten van deze berekeningen weergegeven. Er zijn berekeningen opgesteld voor 
brandcompartiment 1 welke het enige brandcompartiment is met kans op brandoverslag.  
 
De resultaten van de berekeningen zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4. Uit de berekeningen volgt dat 
er geen aanvullende voorziening benodigd zijn om aan de wbdbo-eisen te voldoen. Voor alle beschouwde 
trajecten wordt in het huidig ontwerp een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) van 
60 minuten gerealiseerd.  
 
Overige situaties zijn niet getoetst op de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. 
 
 
 
Hellevoetsluis, 28-10-2016 
 
 
 
Ing. V. Boschitsch 
Ingenieursbureau IOB  



Rapportage brandoverslag 28-10-2016 

IOB documentnummer 160277-R05 

1 

Revisie 0 

  

 
 

Pagina 14 van 15 
 

 

 
 7 BIJLAGE I “SITUATIE” 
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 8 BIJLAGE II “REKENRESULTATEN” 



Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr  : 2160820

Project     : Zwembadpaviljoen met autostalling Oostvoorne

Variant     : V1

Bestand   : \\192.168.51.52\SW\projecten\2016\2160820\2016-10-12 tek.DWG\Brandoverslag\2160820 - Brandoverslag V1.NPR

Bestandsdatum : 17-10-2016 09:56:54

Print datum : 17-10-2016 09:57:05

V1 : 1

Pintegraal versie : V6.1_standaard  © PeutzData 2001, 2016

Licentie : S&W Consultancy Vlissingen

BRANDSCENARIO"S

Naam Brand Opening Positie CommentaarRechts Omhoog Terug Hoek kW/m2Versie

0 BC1 O33 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2008

1 BC1 O33 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2008

2 BC1 O33 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2008

3 BC1 O33 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2008

4 BC1 O33 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2008

5 BC1 O32 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2008

6 BC1 O32 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2008

7 BC1 O32 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2008

8 BC1 O32 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2008

9 BC1 O32 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2008

10 BC1 O31 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2008

11 BC1 O31 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2008

12 BC1 O31 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2008

13 BC1 O31 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2008

14 BC1 O31 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,26068_2008

15 BC1 O30 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2008

16 BC1 O30 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2008

17 BC1 O30 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,96068_2008

18 BC1 O30 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2008

19 BC1 O30 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,76068_2008

20 BC1 O29 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2008

21 BC1 O29 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2008

22 BC1 O29 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2008

23 BC1 O29 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,86068_2008

24 BC1 O29 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,86068_2008

25 BC1 O28 Linksboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2008

26 BC1 O28 Linksonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,16068_2008

27 BC1 O28 Middenmidden Ok0,00 0,00 0,00 0,0 2,06068_2008

28 BC1 O28 Rechtsboven Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,86068_2008

29 BC1 O28 Rechtsonder Ok0,00 0,00 0,00 0,0 1,86068_2008
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BRANDRUIMTEN

Naam Breed Diep Hoog Gereduceerd Nivo Industriemodel WBDBO Plafond Samen Blok

BC1 3,08 4,42 3,50 Ja 0,00 60 0,30 G0_1 G0_2 G0_3 G0_4 G0_5 G0_6 G0_7 G0_8 G0_9 G0_10 G0_11 G0_12 G0_13 G0_14 G0_15

G0_16 G0_17 G0_18 G0_19 G0_20 G0_21 G0_22 G0_23 G0_24 G0_25 GO_26BC1

symbrand 14,00 14,00 440,00 Nee 0,00 60 60,00
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GEVELS

Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog

G0_1 ,00 4,41 3,08 4,41 3,80 90,00 ,00

G0_2 3,08 4,41 3,46 ,00 3,80 90,00 ,00

G0_3 3,46 ,00 13,48 ,88 3,80 90,00 ,00

G0_4 13,48 ,88 13,21 3,94 3,80 90,00 ,00

G0_5 13,21 3,94 13,30 3,94 3,80 90,00 ,00

G0_6 13,30 3,94 12,99 7,39 3,80 90,00 ,00

G0_7 12,99 7,39 15,57 7,62 3,80 90,00 ,00

G0_8 15,57 7,62 15,54 7,96 3,80 90,00 ,00

G0_9 15,54 7,96 15,94 8,00 3,80 90,00 ,00

G0_10 15,94 8,00 15,72 10,59 3,80 90,00 ,00

G0_11 15,72 10,59 15,32 10,55 3,80 90,00 ,00

G0_12 15,32 10,55 15,28 10,95 3,80 90,00 ,00

G0_13 15,28 10,95 15,68 10,99 3,80 90,00 ,00

G0_14 15,68 10,99 15,30 15,37 3,80 90,00 ,00

G0_15 15,30 15,37 14,90 15,34 3,80 90,00 ,00

G0_16 14,90 15,34 14,86 15,73 3,80 90,00 ,00

G0_17 14,86 15,73 15,26 15,77 3,80 90,00 ,00

G0_18 15,26 15,77 15,00 18,76 3,80 90,00 ,00

G0_19 15,00 18,76 14,60 18,72 3,80 90,00 ,00

G0_20 14,60 18,72 14,57 19,12 3,80 90,00 ,00

G0_21 14,57 19,12 14,97 19,16 3,80 90,00 ,00

G0_22 14,97 19,16 14,73 21,89 3,80 90,00 ,00

G0_23 14,73 21,89 1,23 20,71 3,80 90,00 ,00

G0_24 1,23 20,71 1,21 20,91 3,80 90,00 ,00

G0_25 1,21 20,91 ,00 20,81 3,80 90,00 ,00

GO_26 ,00 20,81 ,00 4,41 3,80 90,00 ,00

GO_1 -9,20 4,41 -9,20 20,81 3,80 90,00 ,00
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OPENINGEN

Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Brandwerend Balkon/Overstek Opgaand/type Gevel(s) Brandruimte

R0_1 ,00 ,00 3,08 3,30 ,00 ,00 Nee G0_1 BC1

R0_2 ,00 ,00 1,34 3,30 ,00 ,00 Nee G0_2 BC1

R0_3 3,00 ,64 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_2 BC1

R0_4 3,00 1,51 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_2 BC1

R0_5 3,00 2,38 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_2 BC1

R0_6 ,00 ,64 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_3 BC1

R0_7 ,00 1,51 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_3 BC1

R0_8 ,00 2,38 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_3 BC1

R0_9 8,66 ,64 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_3 BC1

R0_10 8,66 1,51 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_3 BC1

R0_11 8,66 2,38 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_3 BC1

R0_12 ,00 ,64 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_4 BC1

R0_13 ,00 1,51 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_4 BC1

R0_14 ,00 2,38 1,40 ,51 ,00 ,00 Nee G0_4 BC1

R0_15 ,00 ,00 2,00 2,88 ,00 ,00 Nee G0_6 BC1

R0_16 ,34 ,00 2,24 3,30 ,00 ,00 Nee G0_7 BC1

R0_17 ,00 ,00 2,50 3,30 ,00 ,00 Nee G0_10 BC1

R0_18 ,00 ,00 4,30 3,30 ,00 ,00 Nee G0_14 BC1

R0_19 ,00 ,00 3,00 3,30 ,00 ,00 Nee G0_18 BC1

R0_20 ,00 ,00 2,75 3,30 ,00 ,00 Nee G0_22 BC1

R0_21 ,40 ,00 12,51 3,30 ,00 ,00 Nee G0_23 BC1

R0_22 3,24 ,64 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_26 BC1

R0_23 3,24 1,51 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_26 BC1

R0_24 3,24 2,38 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_26 BC1

R0_25 9,54 ,64 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_26 BC1

R0_26 9,54 1,51 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_26 BC1

R0_27 9,54 2,38 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_26 BC1

O28 10,16 ,64 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_1 symbrand

O29 10,16 1,51 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_1 symbrand

O30 10,16 2,38 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_1 symbrand

O31 3,86 ,64 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_1 symbrand

O32 3,86 1,51 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_1 symbrand

O33 3,86 2,38 3,00 ,51 ,00 ,00 Nee GO_1 symbrand
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1. PROJECTGEGEVENS 

Project    : Zwembadpaviljoen met autostalling Oostvoorne 

Onderdeel   : Rapportage brandveiligheid 

 
Opdrachtgever   : A. den Haan Contractors b.v. 
     Molendijk 4  
     3233 LN Oostvoorne 
 
 
Adviseur   : Ingenieursbureau IOB B.V. 

Postbus 238 
3220 AE Hellevoetsluis 

Telefoon   : 088-4464462 
Opgesteld door   : Ing. V. Boschitsch 
E-mail    : P.Struik@iob.nl 
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2. INLEIDING 

2.1 Projectomschrijving 

Door Ingenieursbureau IOB is een toetsing brandveiligheid gemaakt voor de nieuwbouw van een 
zwembadpaviljoen met autostalling te Oostvoorne. 
 
Het doel van dit rapport is te onderzoeken welke brandveiligheidseisen van toepassing zijn op het bouwplan. 
Bovendien zal worden aangegeven welke voorzieningen noodzakelijk zijn om aan de regelgeving te voldoen. 
Hiervoor zal per afdeling van het Bouwbesluit worden verwezen naar de gestelde eisen. Vervolgens wordt 
het bouwplan per afdeling getoetst. In de samenvatting worden de hoofdpunten weergegeven.  

2.2 Gebruiksfuncties 

Het bouwplan omvat de volgende gebruiksfuncties:  
- Sportfunctie; 
- Overige gebruiksfunctie. 

2.3 Gebruikte gegevens 

De toetsingen zijn gebaseerd op onderstaande gegevens:  
- 160277_DO-B0210_2016-10-12;  
- 160277_DO-B0211_2016-10-12; 
- 160277_DO-B0301_2016-10-12; 
- 160277_DO-B0401_2016-10-12; 
- 160277_DO-B0501_2016-10-12.  

2.4 Situering gebouw 

Het bouwplan bestaat uit twee bouwlagen. Het hoogst gelegen verblijfsgebied is gelegen op 0,08 meter boven 
meetniveau en het laagst op 3,81 meter onder het meetniveau. 
In het gebouw verblijven 12 personen op beide bouwlagen. 

2.5 Begrippen 

In de toetsingen worden verschillende begrippen afkomstig uit het Bouwbesluit gebruikt. Deze zijn 
weergegeven in bijlage III.  
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3. STERKTE BIJ BRAND 

3.1 Bouwbesluit 2012 Afdeling 2.2 

Artikel 2.9. Aansturingsartikel:  
Lid 1. Een te bouwen bouwwerk kan bij brand gedurende redelijke tijd worden verlaten en 

doorzocht, zonder dat er gevaar voor instorting is. 
Lid 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.9 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor 

die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die 
voorschriften. 

 
Artikel 2.10. Tijdsduur bezwijken: 
Lid 1. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet 

binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. 
Dit geldt niet voor de vloer van een buitenruimte van een woonfunctie. 

Lid 4. Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een gebruiksgebied hoger 
dan 5 m boven het meetniveau of lager dan 5 m onder het meetniveau bezwijkt bij brand in 
een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 90 minuten door 
het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment. 

Lid 6. In afwijking van het vierde en vijfde lid, wordt de tijdsduur met 30 minuten bekort, indien de 
volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet 
groter is dan 500 MJ/m². 

3.2 Toetsing  

Het hoogst gelegen verblijfsgebied is gelegen op 0,08 meter boven meetniveau en het laagst op 3,81 meter 
onder het meetniveau. Daarom hoeft de hoofddraagconstructie volgens de nieuwbouwvoorschriften niet 
uitgevoerd worden met een weerstand tegen bezwijken. Er dient wel rekening gehouden te worden dat de 
brandwerende scheidingen als in hoofdstuk 4 en 5 voldoende lang in stand blijven. 
 
Er is in het beschouwde bouwplan geen sprake van beschermde vluchtroutes (zie tevens hoofdstuk 6 van de 
rapportage). 
 
IOB adviseert om in overleg met de constructeur vast te stellen in hoeverre de constructieonderdelen in het 
beschouwde bouwplan uitgevoerd moeten worden met een brandwerende bekleding om te kunnen voldoen 
aan bovengenoemde eis.  
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4. BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK 

4.1 Bouwbesluit 2012 Afdeling 2.9 

Artikel 2.66. Aansturingsartikel: 
Lid 1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. 
Lid 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.66 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor 

die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die 
voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

 
Artikel 2.67. Binnenoppervlak:  
Lid 1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in 

tabel 2.66 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 
13501-1. 

Lid 2. In afwijking van het eerste lid, geldt de eis aan de rookklasse uitsluitend bij een beschermde 
vluchtroute. 

 
Artikel 2.68. Buitenoppervlak: 
Lid 1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in tabel 

2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
Lid 2. Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht en hoger 

ligt dan  
13 m, voldoet aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

Lid 3. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk 
waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt, 
voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse 
B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

Lid 4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een dak. 
Lid 5. In afwijking van het eerste tot en met derde lid voldoet een deur, een raam, een kozijn en 

een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-
EN 13501-1. 

 
Artikel 2.69. Beloopbaar vlak:  
Lid 1. In afwijking van artikel 2.67 geldt voor de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, 

een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht rookklasse s1fl en de in tabel 2.66 
aangegeven brandklasse, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

Lid 2. In afwijking van de artikel 2.68 geldt voor een bovenzijde van een voor personen bestemde 
vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven 
brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

 
Artikel 2.70. Vrijgesteld: 
Lid 1. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke 

afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69 een eis geldt, is die 
eis niet van toepassing. 

Lid 2. Onverminderd het eerste lid is op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de 
constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde 
vluchtroute voert, artikel 2.67 niet van toepassing. 
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Artikel 2.71. Dakoppervlak: 
Lid 1. De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet 

brandgevaarlijk. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer 
heeft die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het 
dak ten minste 15 m vanaf de perceelsgrens liggen. Indien het perceel waarop het bouwwerk 
ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet 
is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van 
brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen wordt die afstand 
aangehouden tot het hart van de weg, dat water, dat groen of dat perceel. 

Lid 2. Het eerste lid geldt niet voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 
50 m2. 

 

4.2 Toetsing 

Hieronder worden de nieuwbouweisen met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting van de 
constructie-onderdelen in het gebouw weergegeven.  
Of de toegepaste materialen hier daadwerkelijk aan voldoen, is in het kader van deze rapportage niet getoetst. 
Dit dient middels een geldig productcertificaat van de leverancier aangetoond te worden. Van onbrandbare 
materialen zoals steen, beton, staal, gipsplaat en dergelijke kan worden aangenomen dat deze voldoen aan 
brandklasse D. 
 
Een constructieonderdeel voldoet aan een zijde die grenst aan de binnenlucht, aan rookklasse s2 en aan de 
volgende brandklasse, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1:  

- binnenoppervlak grenzend aan een extra beschermde vluchtroute: brandklasse B (n.v.t.); 
- binnenoppervlak grenzend aan een beschermde vluchtroute: brandklasse D (n.v.t.); 
- binnenoppervlak grenzend aan een niet hiervoor benoemde situatie: brandklasse D. 

 
Een constructieonderdeel niet zijnde een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdeel, voldoet aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, aan de volgende brandklasse, 
bepaald volgens NEN-EN 13501-1:  

- buitenoppervlak van de constructie van een extra beschermde vluchtroute: brandklasse C (n.v.t.);  
- buitenoppervlak van de constructie van een beschermde vluchtroute: brandklasse D (n.v.t.);  
- buitenoppervlak van de constructie van een niet hiervoor benoemde situatie: brandklasse D. 

Als aanvulling op de bovenstaande eisen van het Bouwbesluit, geldt ook het volgende: Indien er voor het 
bouwplan brandoverslagberekeningen volgens de methode van NEN 6068 nodig zijn, dan moeten de gevels 
aan de buitenzijde voldoen aan brandklasse B (NEN-EN 13501-1). In hoofdstuk 4 van dit rapport is aangegeven 
of er voor dit bouwplan brandoverslagberekeningen vereist zijn.  
 
Een voor personen bestemde vloer, een trap of een hellingbaan, voldoet aan de bovenzijde die grenst aan de 
binnenlucht aan rookklasse s1fl en aan de volgende brandklasse, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1:  

- bovenzijde grenzend aan een extra beschermde vluchtroute: brandklasse C (n.v.t.);  
- bovenzijde grenzend aan een beschermde vluchtroute: brandklasse D (n.v.t.);  
- bovenzijde grenzend aan een niet hiervoor benoemde situatie: brandklasse D.  

 
Er is in het beschouwde bouwplan geen sprake van beschermde vluchtroutes. 
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In overeenstemming met Bouwbesluit afdeling 2.8, artikel 2.58, moet de binnenzijde van een schacht, koker 
of een kanaal – grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment – met een 
inwendige doorsnede > 0,015 m2, voor een dikte van ten minste 0,01 meter gemeten loodrecht op de 
binnenzijde voldoen aan:  

- brandklasse klasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
 
In het gebouw zijn de volgende schachten aanwezig: 

- leidingschachten. 
 
Alle constructie-onderdelen die hoger liggen dan 13 meter boven meetniveau, dienen te voldoen aan 
brandklasse B omdat een brand slechts tot een hoogte van 13 meter met gangbaar brandweermaterieel kan 
worden bestreden. Deze eis is niet van toepassing op het beschouwde bouwplan. 
 
Om ervoor te zorgen dat een buitenoppervlak (zoals een gevel) van gebouw bestand is tegen vlam vatten 
(bijvoorbeeld in het geval van brandstichting), moeten constructieonderdelen aan de buitenzijde tot minimaal 
2,5 meter boven maaiveld voldoen aan brandklasse B. Deze eis is niet van toepassing op het beschouwde 
bouwplan, omdat geen vloer van een verblijfsgebied hoger is gelegen dan 5 meter boven het meetniveau. 
 
Deuren, ramen, kozijnen of daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen (zoals ventilatieroosters) moeten 
voldoen aan brandklasse D.  
 
Het hoogst gelegen verblijfsgebied is gelegen op 0,08 meter boven meetniveau. De afstand van de oostgevel 
tot de perceelsgrens is 4,60 meter. Daarom dient het dak, voor zover dat dak is gelegen op een afstand van 
minder dan 15 meter van de perceelsgrens, minimaal te worden uitgevoerd als niet-brandgevaarlijk volgens 
NEN 6063. 
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5. BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND 

5.1 Bouwbesluit 2012 Afdeling 2.10 

Artikel 2.81. Aansturingsartikel: 
Lid 1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand 

voldoende wordt beperkt. 
Lid 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.81 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor 

die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die 
voorschriften. 

 
Artikel 2.82. Ligging: 
Lid 1. Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. 
Lid 3. Het eerste lid is niet van toepassing op: 

a. een toiletruimte; 
b. een badruimte; 
c. een liftschacht, indien de constructie-onderdelen aan de binnenzijde van de schacht 

voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 
13501-1, en 

d. een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m² niet 
bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting 
van meer dan 130 kW. 

Lid 4. In afwijking van het eerste lid voert een extra beschermde vluchtroute niet door een 
brandcompartiment. 

Lid 5. Een niet besloten gebruiksgebied ligt in een brandcompartiment. 
Lid 6. Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een of meer gebruiksfuncties van dezelfde 

soort met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 1.000 m² en een vuurbelasting 
niet groter dan 500 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090. 

Lid 7. Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een bouwwerk met een 
gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m². Deze uitzondering geldt niet indien het 
bouwwerk aan een of meer andere bouwwerken grenst en de gezamenlijke 
gebruiksoppervlakte groter is dan 50 m². 

Lid 8. Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een lichte industriefunctie uitsluitend 
bestemd voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen of daarmee 
vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting niet groter dan 150 MJ/m², 
bepaald volgens NEN 6090. 

 
Artikel 2.83. Omvang: 
Lid 1. Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in tabel 2.81 

aangegeven waarde. 
Lid 3. Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel. 
Lid 7. Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m² of een technische 

ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van 
meer dan 130 kW worden opgesteld, is een afzonderlijk brandcompartiment. 

Lid 8. Bij een brandcompartiment van een industriefunctie met een gebruiksoppervlakte van meer 
dan 1.000 m² is het eerste lid niet van toepassing op een of meer in dat brandcompartiment 
gelegen nevenfuncties met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 100 m². 

Lid 11. Een technische ruimte is een afzonderlijk brandcompartiment. 
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Artikel 2.84. Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag:  
Lid 1. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 

brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte 
waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, naar een niet besloten 
veiligheidsvluchtroute en naar een liftschacht van een brandweerlift is ten minste 
60 minuten. 

Lid 4. In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30 minuten indien: 
a. de in het eerste lid bedoelde besloten ruimten op hetzelfde perceel liggen, en 
b. in het gebouw geen vloer van een gebruiksgebied hoger ligt dan 5 m boven het 

meetniveau. 
Lid 5. Het vierde lid is niet van toepassing op een brandcompartiment met een 

gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m². 
Lid 6.  Het vierde lid is niet van toepassing op een technische ruimte. 
Lid 7. Het tweede tot en met vierde lid gelden niet voor een ruimte waardoor een 

veiligheidsvluchtroute voert. 
Lid 8. Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 

brandcompartiment naar een ruimte van een op een aangrenzend perceel gelegen gebouw 
wordt voor het op het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar 
spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Indien het perceel 
grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is 
bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van 
brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen, vindt deze 
spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat water, dat groen of dat perceel. 

Lid 11. In afwijking van het eerste lid geldt geen weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
van een brandcompartiment naar een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van 
ten hoogste 50 m2 niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale 
nominale belasting van meer dan 130 kW. 

5.2 Toetsing  

Het beschouwde bouwplan wordt ingedeeld in de volgende brandcompartimenten: 
Brandcompartiment 1 Gehele gebouw excl. technische ruimte GO = 987,7 m² 
Brandcompartiment 2 Technische ruimte GO = 58,3 m² 
 
De brandcompartimenten zijn tevens aangeven op bijlage I. 
De liftschacht ligt niet in een apart brandcompartiment. Dit betekent dat de constructieonderdelen aan de 
binnenzijde van de schacht moeten voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens 
NEN-EN 13501-1. 
 
Er is een technische ruimte aanwezig met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m². 
Het hoogst gelegen verblijfsgebied is gelegen op 0,08 meter boven meetniveau. Daarom dient de weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen de brandcompartimenten onderling volgens de 
nieuwbouweisen minimaal 30 minuten te bedragen. Er kan met 30 minuten in plaats van 60 minuten worden 
volstaan, omdat het hoogste gelegen verblijfsgebied hoger is gelegen dan 5 meter boven meetniveau. 
 
Ten opzichte van de perceelsgrens is de wbdbo-eis volgens de nieuwbouweisen 60 minuten. 
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De afstand van de oostgevel tot de perceelsgrens is 4,60 meter. Omdat deze afstand kleiner is dan 7,50 meter 
zal een brandoverslagberekening volgens NEN 6068 aan moeten tonen of de aanwezige afstand van de gevel 
tot de perceelsgrens voldoende is om de vereiste wbdbo van 60 minuten te realiseren. 
 
Bij de overige gevels is de afstand tot de perceelsgrens groter dan 7,50 meter, daarom mag worden 
aangenomen dat de vereiste wbdbo van 60 minuten door afstand wordt gerealiseerd.   
 
Voor de brandoverslagberekeningen wordt verwezen naar de Rapportage Brandoverslag, rapportnummer 
160277-R05 dd. 19-10-2016 opgesteld door Ingenieursbureau IOB. 
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6. VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN    
 BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK  

6.1 Bouwbesluit 2012 Afdeling 2.11 

Artikel 2.91. Aansturingsartikel: 
Lid 1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand in verdergaande mate wordt 

beperkt dan is beoogd met paragraaf 2.10.1 en dat veilig kan worden gevlucht. 
Lid 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.91 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor 

die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die 
voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

 
Artikel 2.92. Ligging: 
Lid 1. Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of 

verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert. 
Lid 2. Een beschermde vluchtroute ligt niet in een subbrandcompartiment. 
Lid 3. In afwijking van het eerste lid kan een verblijfsgebied voor bewaking buiten een 

subbrandcompartiment liggen indien:  
a. constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan de eisen die artikel 2.67 stelt aan 

constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht in een ruimte waardoor een 
beschermde vluchtroute voert, en  

b. aankleding in dat gebied voldoet aan de eisen die artikel 7.4 stelt aan aankleding in 
een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert. 

 
Artikel 2.94. Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en rookdoorgang: 
Lid 1. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag van een 

subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 
minuten, waarbij voor de bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de 
scheidende functie van een scheidingsconstructie uitsluitend rekening wordt gehouden met 
het beoordelingscriterium vlamdichtheid met betrekking op de afdichting. 

Lid 3. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de rookdoorgang van 
een subbrandcompartiment en van een beschermd subbrandcompartiment naar een andere 
ruimte.  

6.2 Toetsing 

Elk brandcompartiment wordt in zijn geheel beschouwd als subbrandcompartiment. Dit is gezien de 
loopafstanden vanuit elk punt in een gebruiksgebied tot de uitgang van het subbrandcompartiment 
toegestaan (zie ook hoofdstuk 6 van deze rapportage).  
De wbdbo-eis tussen de brandcompartimenten onderling, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van deze 
rapportage, is in dit geval maatgevend voor de wbdbo. 
 
In het beschouwde bouwplan zijn geen ruimtes aanwezig waarin wordt geslapen (geen bedgebieden). De 
(sub)brandcompartimenten hoeven daarom niet verder ingedeeld te worden in beschermde 
subbrandcompartimenten. 
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7. VLUCHTROUTES 

7.1 Bouwbesluit 2012 Afdeling 2.12 

Artikel 2.101. Aansturingsartikel: 
Lid 1. Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan 

worden bereikt. 
Lid 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.101 voorschriften zijn aangewezen, wordt 

voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die 
voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

 
Artikel 2.102. Vluchtroute: 
Lid 1. Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute 

die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. 
Lid 2. Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer van een celfunctie of 

van een nevenfunctie daarvan begint een vluchtroute die, al dan niet via een buitenruimte, 
leidt naar een ander brandcompartiment. 

Lid 4. De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het 
subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan de in tabel 2.101 
aangegeven waarde. 

Lid 5. In afwijking van het vierde lid, wordt bij een niet nader in te delen gebruiksgebied en bij een 
verblijfsruimte in plaats van de gecorrigeerde loopafstand uitgegaan van de loopafstand die 
niet groter is dan de in tabel 2.101 aangegeven waarde. 

Lid 6. In afwijking van het vierde en vijfde lid geldt bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 
12 m² gebruiksoppervlakte van het subbrandcompartiment een waarde van ten hoogste 45 
m. 

Lid 7. In afwijking van het vierde en vijfde lid geldt bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 
30 m² gebruiksoppervlakte van het subbrandcompartiment een waarde van ten hoogste 60 
m. 

Lid 9. Op elk punt van een voor personen bestemde vloer in een subbrandcompartiment begint te 
minste een vluchtroute met een op die vluchtroute te overbruggen hoogteverschil naar een 
uitgang van het subbrandcompartiment van ten hoogste 4 m. 

Lid 10. Een subbrandcompartiment of een daar in gelegen ruimte heeft, indien bestemd voor meer 
dan 150 personen, ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt. De 
onderlinge afstand tussen de uitgangen is ten minste 5 m. 

 
Artikel 2.103. Beschermde vluchtroute: 
Lid 2. Een vluchtroute waarop ten hoogste 37 personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang van 

het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een beschermde vluchtroute, 
tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein. 

Lid 3. Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert heeft vanaf de uitgang van 
een subbrandcompartiment tot de volgende uitgang op de vluchtroute een loopafstand niet 
groter dan de in tabel 2.101 aangegeven waarde. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute 
door een trappenhuis voert. 
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Artikel 2.104. Extra beschermde vluchtroute: 
Lid 5. Een vluchtroute waarop meer dan 37 en ten hoogste 150 personen zijn aangewezen, is vanaf 

de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een extra 
beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein. 

Lid 6. In een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, is de loopafstand 
vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint tot het punt 
waar een tweede vluchtroute of een veiligheidsvluchtroute begint, of tot het aansluitende 
terrein niet groter dan de in tabel 2.101 aangegeven waarde. 

Lid 7. Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 8 m wordt 
overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute. 

 
Artikel 2.105. Veiligheidsvluchtroute: 
Lid 1. Een vluchtroute waarop meer dan 150 personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang van 

het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een veiligheidsvluchtroute, tenzij 
die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein. 

 
Artikel 2.106. Tweede vluchtroute: 
Lid 1 Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint, zijn de artikelen 2.103, 2.104, 

eerste tot en met zesde lid, en 2.105 niet van toepassing vanaf het punt dat de twee 
vluchtroutes door verschillende ruimten voeren. 

Lid 2. Buiten het brandcompartiment waarin de in het eerste lid bedoelde tweede vluchtroute 
begint, voeren de twee vluchtroutes niet door eenzelfde brandcompartiment. 

Lid 3. In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen de twee vluchtroutes vanaf de uitgang van 
het subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute begint door dezelfde ruimte 
voeren indien: 

a. die ruimte aan die uitgang van het subbrandcompartiment grenst; 
b. de vluchtroutes in die ruimte beschermde vluchtroutes en voor zover deze buiten 

een brandcompartiment liggen extra beschermde vluchtroutes zijn; 
c. de loopafstand in die ruimte gemeten over beide vluchtroutes ten hoogste 30 m is 

indien de ruimte besloten is, en 
d. de vluchtroutes in verschillende richtingen voeren. 

Lid 4. In afwijking van het eerste lid kunnen de twee vluchtroutes door dezelfde ruimte voeren 
voor zover de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute is. 
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Artikel 2.107. Inrichting vluchtroute: 
Lid 1 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen een 

beschermde of extra beschermde vluchtroute en de in de vluchtrichting aansluitende 
besloten ruimte is ten minste 20 minuten, waarbij voor de bepaling van de brandwerendheid 
met betrekking tot de scheidende functie van een scheidingsconstructie uitsluitend rekening 
wordt gehouden met het beoordelingscriterium vlamdichtheid met betrekking tot de 
afdichting. 

Lid 2. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen de 
twee ruimten als bedoeld in artikel 2.106, eerste lid, is ten minste 30 minuten. 

Lid 3. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de rookdoorgang 
tussen: 

a. een beschermde of extra beschermde vluchtroute en de in de vluchtrichting 
aansluitende besloten ruimte, en 

b. tussen twee vluchtroutes als bedoeld in artikel 2.106, eerste lid, die door verschillende 
ruimten voeren. 

Lid 5. Per bouwlaag is de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurlast van een besloten 
ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute voert, met inbegrip van de vanuit die ruimte 
direct bereikbare besloten ruimten, ten hoogste 3.500 MJ. Bij de bepaling van de vuurlast 
blijft een besloten ruimte buiten beschouwing als de weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag tussen die ruimte en de ruimte waardoor de veiligheidsvluchtroute voert ten 
minste 30 minuten is, bepaald volgens NEN 6068. 

Lid 6. Een besloten trappenhuis, waarin een hoogteverschil van meer dan 20 m wordt overbrugd, 
wordt in de vluchtrichting uitsluitend bereikt door een afzonderlijke beschermde vluchtroute 
met een loopafstand van ten minste 2 m. 

Lid 8. Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een 
hoogte van ten minste de in tabel 2.101 aangegeven waarde. Dit geldt niet voor zover de 
vluchtroute over een trap voert. 

Lid 12. Een niet besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert, heeft een zodanige capaciteit voor 
de afvoer van warmte en rook, en de toevoer van verse lucht dat die ruimte tijdens brand 
gedurende langere tijd kan worden gebruikt om te vluchten en voor het uitvoeren van 
reddings- en bluswerkzaamheden. 

  
Artikel 2.108. Capaciteit van een vluchtroute: 
Lid 1 De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, uitgedrukt in personen, is 

ten minste het aantal personen dat op dat gedeelte is aangewezen. Bij de bepaling van de 
doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan van: 

a. 45 personen per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een 
hoogteverschil van meer dan 1 meter en 90 personen per meter vrije breedte bij een 
hoogteverschil van ten hoogste 1 meter, voor zover de aantrede van de trap ten 
minste 0,17 m bedraagt; 

b. 90 personen per meter vrije breedte van een ruimte; 
c. 90 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang 

een dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een 
met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden; 

d. 110 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang 
een enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een 
maximale openingshoek van minder dan 135 graden, en 

e. 135 personen per meter vrije breedte van een andere doorgang. 
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Lid 2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over een gedeelte van een 
vluchtroute, gelegen buiten het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint, op 
grond waarvan kan worden afgeweken van het eerste lid. 

7.2 Toetsing 

Toetsing vluchtroute tot de uitgang van het subbrandcompartiment: 
Binnen de voorgestelde compartimentering is de gecorrigeerde loopafstand vanuit elk punt in een 
gebruiksgebied tot de uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, niet groter dan 
de grenswaarde volgens artikel 2.102 lid 4 (30 meter). Volgens artikel 2.102 lid 5 mag bij een ingedeelde 
situatie worden uitgegaan van de werkelijke loopafstand. Hieronder zijn enkele representatieve situaties in 
het beschouwde bouwwerk aangegeven: 

- De representatieve werkelijke loopafstand vanuit ‘werkplaats’ in de kelder naar de uitgang van het 
subbrandcompartiment (= binnentuin noord) bedraagt 25,5 m. Deze voldoet aan de grenswaarde van 
30 meter (nieuwbouw).  

 
Toetsing vluchtroutes vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment:  
Ter plaatse van de uitgang van het subbrandcompartiment kan direct naar buiten worden gevlucht. De 
artikelen 2.103, 2.104, eerste tot en met zesde lid, en 2.105 zijn daarom verder niet van toepassing. 
 
Vanaf de uitgang van brandcompartiment 2 kan niet direct naar buiten worden gevlucht. Echter is dit een 
technische ruimte en bevat deze geen voor personen bestemde vloer. Hier is enkel incidenteel een 
onderhoudsmonteur aanwezig en gelden de voorschriften voor een vluchtroute niet. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat de ruimte geen andere functie krijgt.  
 
Toetsing inrichting vluchtroute: 
Er is in het beschouwde bouwplan geen sprake van een veiligheidsvluchtroute. De permanente vuurbelasting 
van een veiligheidstrappenhuis hoeft per bouwlaag daarom niet getoetst te worden aan de grenswaarde van 
3.500 MJ. Een berekening van de permanente vuurbelasting van het trappenhuis is in het kader van deze 
rapportage brandveiligheid daarom niet opgesteld. 
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Toetsing capaciteit vluchtroute: 
Een doorgang op de vluchtroute moet een vrije doorgang bezitten met een breedte van ten minste 0,85 meter 
en een hoogte van ten minste 2,30 meter. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute over een trap voert.  
 
De doorstroomcapaciteit van de trappen en doorgangen op de vluchtroute vanuit een verblijfsruimte tot de 
uitgang van het subbrandcompartiment moet voldoen aan art. 2.108 lid 1.  
Voor het vluchten buiten het subbrandcompartiment waar de vluchtroute begint, zijn eisen aan de opvang- 
en doorstroomcapaciteit vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012, aangestuurd in art. 2.108 lid 2.  
 
Conform artikel 2.108 hebben de maatgevende deuren en trappen de volgende doorstroomcapaciteit: 

- De uitgang van het subbrandcompartiment op de begane grond is een enkele deur met een breedte 
van 0,85meter (openingshoek < 135°). De doorstroomcapaciteit van deze deur bedraagt 0,85 x 110 = 
93 personen.  

 
De gerealiseerde doorstroomcapaciteit in het bouwplan, zoals hiervoor beschreven, voldoet aan de eisen van 
art. 2.108 lid 1. De capaciteit is voor het aantal aanwezige personen voldoende om het subbrandcompartiment 
tijdig te kunnen verlaten.  
 
De opvang- en doorstroomcapaciteit van de vluchtroute vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment 
(volgens de Regeling Bouwbesluit 2012) is niet aanvullend getoetst. 
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8. VERLICHTING  

8.1 Bouwbesluit 2012 Afdeling 6.1 

Artikel 6.1. Aansturingsartikel: 
Lid 1. Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan 

worden gebruikt en verlaten. 
Lid 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor 

die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die 
voorschriften. 

 
Artikel 6.2. Verlichting: 
Lid 1. Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten 

verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 
Lid 2. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op 

de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 
Lid 3. Een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een gebruiksoppervlakte van 

meer dan 50 m² heeft in een boven het meetniveau gelegen functieruimte een 
verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten 
minste 1 lux. 

Lid 4. Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert heeft een 
verlichtingsinstallatie die een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte kan 
geven van ten minste 1 lux. 

 
Artikel 6.3. Noodverlichting: 
Lid 1. Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een 

vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting. 
Lid 2. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, heeft 

noodverlichting. 
Lid 3. Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, heeft noodverlichting. 
Lid 5. Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15 seconden na 

het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op 
de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux. 

8.2  Toetsing 

Er is in het bouwplan geen sprake van beschermde vluchtroutes of van een verblijfsruimte bestemd voor meer 
dan 75 personen. Daarom hoeft het bouwplan niet voorzien te worden van noodverlichting. 
 
Elke verblijfsruimte (dus ook een ruimte bestemd voor minder dan 75 personen) moet worden voorzien van 
een reguliere verlichtingsinstallatie (niet zijnde noodverlichting) die een op de vloer gemeten 
verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  
 
IOB adviseert om in overleg met een installateur te bepalen hoeveel, waar en welke armaturen geplaatst 
moeten worden om aan deze eisen te kunnen voldoen. 
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9. TIJDIG VASTSTELLEN VAN BRAND  

9.1 Bouwbesluit 2012 Afdeling 6.5 

Artikel 6.19. Aansturingsartikel: 
Lid 1. Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat 

veilig kan worden gevlucht. 
Lid 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.19 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor 

die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die 
voorschriften. 

 
Artikel 6.20. Brandmeldinstallatie: 
Lid 1. a. Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met een 

omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage I bij dit 
besluit, indien:  

b. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan 
gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties op 
eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in deze bijlage aangegeven 
grenswaarde; 

c. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het 
meetniveau hoger is gelegen dan op de in deze bijlage aangegeven grenswaarde, of  

d. deze bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een grenswaarde als hierboven 
bedoeld. 

Lid 2. Een brandcompartiment waarin een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als 
bedoeld in het eerste lid ligt, heeft een brandmeldinstallatie met een zelfde omvang van de 
bewaking en doormelding als die gebruiksfunctie. 

Lid 3. Een doormelding als bedoeld in het eerste lid vindt rechtstreeks plaats naar de regionale 
alarmcentrale van de brandweer. 

Lid 5. Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden 
gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute 
voert alsmede aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd 
brandrisico voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 
2535, indien:  

a. de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in 
meer dan één richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is; 

b. de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert 
alsmede van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200 m² is, of  

c. het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten meer dan twee is. 
Lid 6. In de in bijlage I bij dit besluit aangewezen gevallen heeft een bij of krachtens de wet 

voorgeschreven bestaande brandmeldinstallatie een geldig inspectiecertificaat dat is 
afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties. 

Lid 7. Het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande 
brandmeldinstallatie waarvoor geen certificaat als bedoeld in het zesde lid is vereist, voldoet 
aan NEN 2654-1. 

Lid 8. Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven 
brandmeldinstallatie voldoen aan NEN 2654-1. 
 
 
 
 



Daglichtberekening 28-10-2016 

IOB documentnummer 160277-R04 

1 

Revisie 0 

  

 
 

 

 

 
 

 

9.2 Toetsing  

In het beschouwde bouwplan hoeft geen brandmeldinstallatie worden toegepast met bewaking volgens NEN 
2535. Dit is bepaald volgens Bijlage I van het Bouwbesluit, hier worden geen van de gestelde grenswaarden in 
oppervlakte of hoogte overschreden voor de aanwezig gebruiksfuncties.  
 
In het gebouw is geen sprake van een ‘doodlopend eind’ zoals bedoeld in artikel 6.20 lid 5 van het Bouwbesluit. 
Het toepassen van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking volgens NEN 2535 is daarom niet verplicht. 
 
Het toepassen van rookmelders volgens NEN 2555 is volgens artikel 6.21 niet verplicht voor de toegepaste 
gebruiksfuncties. 
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10. VLUCHTEN BIJ BRAND  

10.1 Bouwbesluit 2012 Afdeling 6.6 

Artikel 6.22. Aansturingsartikel: 
Lid 1. Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat het ontvluchten goed kan verlopen. 
Lid 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.22 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor 

die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die 
voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

 
Artikel 6.23 Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan:  
Lid 1. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, eerste, tweede 

en vijfde lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575 die voldoet aan 
het in die norm bedoelde, door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen. 

Lid 2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het ontruimingssignaal 
van de in het eerste lid bedoelde ontruimingsalarminstallatie. 

Lid 3. Het beheer en de controle van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid 
voldoen aan NEN 2654-2. 

Lid 4. Een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort bij een 
brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, zesde lid, van toepassing is, heeft een geldig 
inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema 
Ontruimingsalarminstallaties. 

Lid 5. Het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort 
bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, zevende lid, van toepassing is, voldoet aan 
NEN 2654-2.  

Lid 6. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 heeft een 
ontruimingsplan. 

 
Artikel 6.24. Vluchtrouteaanduiding: 
Lid 1. Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen 

hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen, 
bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. 

Lid 3. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid is aangebracht op een 
duidelijk waarneembare plaats. 

Lid 4. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid voldoet binnen 15 
seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van 
ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 
5.6 van NEN-EN 1838. 

Lid 5. Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid gelegen op een vluchtroute 
vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie niet zijnde noodverlichting als bedoeld in 
artikel 6.3, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid 
bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing. 

 
Artikel 6.25. Deuren in vluchtroutes: 
Lid 3. Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien bij 

een te bouwen bouwwerk meer dan 37 personen of bij een bestaand bouwwerk meer dan 
60 personen op die uitgang zijn aangewezen. 

Lid 4. Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn. 
Lid 6. Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden 

geopend door: 
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a. door een lichte druk tegen de deur, of  
b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de 

deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125. 
Lid 7. Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het insluiten van personen, kan 

tijdens het vluchten met een sleutel worden geopend. 
Lid 8. Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole in 

een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren. 
Lid 9. Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding 

waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn. 
 
 
 

Lid 10. Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift «nooddeur 
vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor 
aanvullende tekens in NEN 3011.  

Lid 11 Bij ministeriele regeling kan worden afgeweken van het derde lid. 
 
Artikel 6.26. Zelfsluitende deuren: 
Lid 1. Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een 

eis aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen 
rookdoorgang geldt, is zelfsluitend. 

10.2 Toetsing 

In overeenstemming met artikel 6.23 hoeft het gebouw niet worden voorzien van een 
ontruimingsalarminstallatie die voldoet aan NEN 2575:2004 en aan een door het bevoegd gezag goedgekeurd 
programma van eisen. 
 
Het beschouwde bouwwerk moet volgens artikel 6.24 ook worden voorzien van vluchtrouteaanduiding op een 
duidelijk waarneembare plaats met het juiste pictogram.  
Er hoeft in het gebouw geen noodverlichting worden toegepast. Daarom mag vluchtrouteaanduiding 
eventueel uitgevoerd worden in de vorm van stickers (met het juiste pictogram). De zichtbaarheidseisen zijn 
hierop niet van toepassing. 
De vluchtrouteaanduiding is aangegeven in bijlage II. 
 
Er zijn volgens artikel 6.25 geen deuren welke verplicht met de vluchtrichting mee moeten draaien. 
 
Artikel 6.26 inzake het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende binnendeuren is wel van toepassing. Op 
bijlage II is aangegeven welke deuren zelfsluitend uitgevoerd dienen te worden. 
 
  



Daglichtberekening 28-10-2016 

IOB documentnummer 160277-R04 

1 

Revisie 0 

  

 
 

 

 

 
 

11. BESTRIJDEN VAN BRAND  

11.1 Bouwbesluit 2012 Afdeling 6.7 

Artikel 6.27. Aansturingsartikel: 
Lid 1. Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand 

binnen redelijke tijd kan worden bestreden. 
Lid 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.27 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor 

die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die 
voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

 
Artikel 6.28. Brandslanghaspels: 
Lid 1. Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel. 
Lid 2. Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel indien de 

gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan 
gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw groter is dan de grenswaarde vermeld in 
tabel 6.27. 

Lid 3. De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste en 
tweede lid en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte van 
de brandslang, vermeerderd met 5 m. Dit geldt niet voor een niet in een functiegebied 
gelegen vloer die uitsluitend door niet besloten ruimten kan worden bereikt. 

Lid 4. Een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste en tweede lid: 
a. heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 m; 
b. is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 6.12, die bij 

het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit 
heeft van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels, en  

c. ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert. 
 
Artikel 6.29. Droge blusleiding: 
Lid 1. Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 m boven 

het meetniveau, heeft een droge blusleiding. 
Lid 2. Bij ministeriële regeling kan een droge blusleiding in andere gevallen dan in het eerste lid 

bepaald worden voorgeschreven en kunnen voorschriften ter zake van droge blusleidingen 
worden gegeven. 

Lid 4. De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een in het eerste lid bedoelde droge 
blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied is niet groter 
dan 60 m voor nieuwbouw en 110 m voor bestaande bouw. 

Lid 5. Een te installeren droge blusleiding voldoet aan NEN 1594. 
Lid 6. De inrichting van een droge blusleiding van een bestaand bouwwerk voldoet aan NEN 1594 

voor: 
a. de drukbestendigheid; 
b. de onbrandbaarheid van het materiaal van de leiding; 
c. de soorten koppelingen voor de aansluiting van brandslangen; 
d. de aanduiding van de brandslangaansluitingen, en 
e. de aanduiding van de voedingsaansluitingen. 

Lid 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, worden een bij of krachtens de wet 
voorgeschreven droge blusleiding en een pompinstallatie bij oplevering en daarna eenmaal in 
de vijf jaar getest volgens NEN 1594.  
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Artikel 6.31. Blustoestellen: 
Lid 1. Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is 

voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om 
een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten 
bestrijden. 

Lid 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste eenmaal per twee 
jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of 
krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede 
werking van dat blustoestel gecontroleerd. 
 

11.2 Toetsing  

Het hoogst gelegen verblijfsgebied is gelegen op 0,08 meter boven meetniveau. Dit is lager dan de 
grenswaarde van 20 meter. Daarom is het toepassen van een droge blusleiding niet verplicht.  
 
De gebruiksoppervlakte van de sportfunctie is kleiner dan 500 m². Daarom is het toepassen van 
brandslanghaspels niet verplicht. Deze brandslanghaspels mogen niet geplaatst worden in een ruimte met een 
trap waarover een beschermde vluchtroute voert. Voor een overige gebruiksfunctie is geen nadere eisen van 
toepassing voor het toepassen van brandslanghaspels.  
 
Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, moet het 
bouwwerk, overeenkomstig artikel 6.31, wel worden voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare 
blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten 
bestrijden. 
Draagbare blustoestellen zijn aangegeven in bijlage II. Positie en aantal draagbare blustoestellen uitvoeren 
zoals aangegeven op bijlage II, eventueel in nader overleg met de installateur. 
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12. SAMENVATTING 

 

Door Ingenieursbureau IOB is een toetsing brandveiligheid gemaakt voor de nieuwbouw van een 
zwembadpaviljoen met autostalling te Oostvoorne. 
 
Het doel van dit rapport is te onderzoeken welke eisen van toepassing zijn op het bouwplan. Er is aangegeven 
welke voorzieningen noodzakelijk zijn om aan de regelgeving te voldoen. Daarvoor is per afdeling verwezen 
naar de eisen in het Bouwbesluit. Vervolgens is het bouwplan per afdeling getoetst. 
 
In deze samenvatting worden de hoofdpunten die van toepassing zijn op het beschouwde bouwplan 
weergegeven. Voor een gedetailleerde omschrijving wordt verwezen naar de bijhorende hoofdstukken. 
 
Sterkte bij brand: 
Het hoogst gelegen verblijfsgebied is gelegen op 0,08 meter boven meetniveau en het laagst op 3,81 meter 
onder het meetniveau. Daarom hoeft de hoofddraagconstructie volgens de nieuwbouwvoorschriften niet 
uitgevoerd worden met een weerstand tegen bezwijken. Er dient wel rekening gehouden te worden dat de 
brandwerende scheidingen als in hoofdstuk 4 en 5 voldoende lang in stand blijven. 
 
Beperking van het ontwikkelen van brand en rook: 
In hoofdstuk 3 zijn de eisen met betrekking tot de brandklasse van de constructieonderdelen in het gebouw 
weergegeven. Aan deze prestatie-eisen dient minimaal te worden voldaan. Of de toegepaste materialen 
hieraan voldoen, is niet getoetst. Dit dient middels een geldig productcertificaat van de leverancier 
aangetoond te worden. 
 
Beperking van uitbreiding van brand: 
Het beschouwde bouwplan wordt ingedeeld in twee brandcompartimenten. 
De wbdbo tussen de brandcompartimenten onderling dient minimaal 30 minuten te bedragen. 
Voor de brandoverslagberekeningen wordt verwezen naar de Rapportage Brandoverslag, rapportnummer 
160277-R05 dd. 19-10-2016 opgesteld door Ingenieursbureau IOB. 
 
Verdere beperking van uitbreiding van brand en verspreiding van rook: 
Elk brandcompartiment wordt in zijn geheel beschouwd als subbrandcompartiment. Dit is gezien de 
loopafstanden vanuit elk verblijfsgebied tot de uitgang van het subbrandcompartiment toegestaan (zie ook 
hoofdstuk 6 van deze rapportage).  
In het beschouwde bouwplan zijn geen ruimtes waarin wordt geslapen (ruimtes met bedgebied). De 
(sub)brandcompartimenten hoeven daarom niet verder ingedeeld te worden in beschermde 
subbrandcompartimenten. 
 
Vluchtroutes: 
Binnen de aangehouden compartimentering is de loopafstand tussen een punt in een verblijfsgebied en een 
toegang van het subbrandcompartiment waarin het verblijfsgebied ligt, niet groter dan de grenswaarde van 
30 meter. 
In hoofdstuk 6 zijn tevens de eisen met betrekking tot de inrichting en de capaciteit van de aanwezige 
vluchtroutes aangegeven. Aan deze prestatie-eisen dient minimaal te worden voldaan. 
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Verlichting: 
In hoofdstuk 7 zijn de eisen met betrekking tot de toepassing van verlichting aangegeven. Aan deze prestatie-
eisen dient minimaal te worden voldaan. Er hoeft geen noodverlichting worden toegepast. 
 
Tijdig vaststellen van brand: 
In het beschouwde bouwplan hoeft geen brandmeldinstallatie worden toegepast met bewaking volgens NEN 
2535. Dit is bepaald volgens Bijlage I van het Bouwbesluit, hier worden geen van de gestelde grenswaarden in 
oppervlakte of hoogte overschreden voor de aanwezig gebruiksfuncties. 
 
Vluchten bij brand: 
In hoofdstuk 9 zijn de eisen aangegeven met betrekking tot het toepassen van een 
ontruimingsalarminstallatie, vluchtrouteaanduiding en de uitvoering van deuren. Aan deze prestatie-eisen 
dient minimaal te worden voldaan.  
 
Bestrijding van brand: 
Het toepassen van brandslanghaspels is niet verplicht.  
Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, moet het 
bouwwerk worden voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende 
brand zo snel mogelijk te laten bestrijden door in het gebouw aanwezige personen. 
 
 

Hellevoetsluis, 28 oktober 2016  
 
 
Ing. V. Boschitsch  
Ingenieursbureau IOB 
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13. BIJLAGE I “INDELING IN BRANDCOMPARTIMENTEN” 

 
 

  



Project:

Adres:

Datum:

Tekening:

Bladnummer: Schaal: Formaat:

Bouwlaag:
Beganegrond en kelder

Brandveiligheid - Indeling in brandcompartimenten

A11:100101

19-10-2016Molendijk 8, 3233 LN Oostvoorne

Zwembadpaviljoen met autostalling Oostvoorne

6 KG / P

L - 30 m

Mobiel brandblusapparaat

Brandslanghaspel

Blusdeken

Brandweeringang

Overige ingangen

Opstelplaats blusvoertuig

Aansluitpunt blusleiding

Rookluik

Ondergrondse brandkraan

Hydrant

Geboorde put

S

G

Waterwinplaats

Noodschakelaar

Hoofdschakelaar elektriciteit

Noodstroomgenerator

Blussysteem foam

Blussysteem sprinkler

Blusactivering

Afsluiter sprinkler

Afsluiter gas

W
Afsluiter water Nevenindicator

Licht

Deurontgrendeling

Kleefmagneet

Noodtelefoon

Aanzuigpunt aspiratierookdetectie

Aanzuigleiding aspiratierookdectectie

Steutelbuis

Sleutelkluis

Vlammelder plafond

Vlammelder kanaal

Inbouw vlammelder

Vlammelder

Ontruimingspaneel

Brandmeldcentrale

Armatuur ruimte verlaten

Armatuur ruimte niet betreden

Luidspreker

Slow whoop

Brandmelder

Vlammelder vloer

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf

Vluchtrouteaanduiding linksaf

Vluchtrouteaanduiding rechtdoor of naar boven

Vluchtrouteaanduiding trap af links

Vluchtrouteaanduiding trap af rechts

Vluchtrouteaanduiding trap op links

Vluchtrouteaanduiding trap op rechts

Vluchtrouteaanduiding naar beneden

30 minuten brandwerende scheiding
60 minuten brandwerende scheiding

20 minuten brandwerende scheiding

zelfsluitend 60 minuten brandwerend
Renvooi conform NEN 1414

zelfsluitend 30 minuten brandwerend

zelfsluitend 20 minuten brandwerend

Noodverlichting elektrisch

Vluchtrouteaanduiding met wijze van uitvoering elektrisch

Vluchtrouteaanduiding met wijze van uitvoering nalichtend

Vluchtroute

Positie van verzamelplaats

Positie van verzamelplaats bij meerdere verzamelplaatsen

Vast gemonteerde vluchtladder of kooiladder

Richtingspijl horizontaal

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf

Vluchtrouteaanduiding linksaf

Vluchtrouteaanduiding rechtdoor of naar boven

Vluchtrouteaanduiding trap af links

Vluchtrouteaanduiding trap af rechts

Vluchtrouteaanduiding trap op links

Vluchtrouteaanduiding trap op rechts

Vluchtrouteaanduiding naar beneden

Vluchtrouteaanduiding zonder zichtbaarheidseisen volgens NEN-EN 1838:Vluchtrouteaanduiding volgens zichtbaarheidseisen NEN-EN 1838:

RM

Renvooi - brandsymbolen
60 minuten brandwerende scheiding

30 minuten brandwerende scheiding

20 minuten brandwerende scheiding

Brandslanghaspel

Brandblusser

Vluchtrouteaanduiding met zichtbaarheidseisen volgens NEN-EN 1838

Ruimte voorzien van noodverlichting

Vluchtrouteaanduiding zonder zichtbaarheidseisen volgens NEN-EN 1838

Rookmelder voldoet en geplaatst volgens NEN 2555

Zelfsluitend 30 minuten brandwerend

Zelfsluitend 60 minuten brandwerend

L - 30 m

6 KG / P

(sub)brandcompartiment 1

(sub)brandcompartiment 2

   Renvooi - brandcompartimenten

subbrandcompartiment 1

subbrandcompartiment 2

subbrandcompartiment 3

subbrandcompartiment 4

subbrandcompartiment 5

subbrandcompartiment 6

subbrandcompartiment 7

subbrandcompartiment 8

subbrandcompartiment 9

Renvooi - subbrandcompartimenten

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

58 m2

9.999 m2

988 m2

RM Rookmelder voldoet en geplaatst volgens NEN 2555 V Deur (van binnen uit) te openen zonder geburik van losse hulpmiddelen

BC1SBC1
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 14. BIJLAGE II “WBDBO-EISEN EN VLUCHTROUTEAANDUIDING” 

  

  



6 KG / P

6 KG / P

6 KG / P

6 KG / P

Project:

Adres:

Datum:

Tekening:

Bladnummer: Schaal: Formaat:

Bouwlaag:
Beganegrond en kelder

Brandveiligheid - Wbdbo-eisen en vluchtrouteaanduiding

A11:100102

19-10-2016Molendijk 8, 3233 LN Oostvoorne

Zwembadpaviljoen met autostalling Oostvoorne

6 KG / P

L - 30 m

Mobiel brandblusapparaat

Brandslanghaspel

Blusdeken

Brandweeringang

Overige ingangen

Opstelplaats blusvoertuig

Aansluitpunt blusleiding

Rookluik

Ondergrondse brandkraan

Hydrant

Geboorde put

S

G

Waterwinplaats

Noodschakelaar

Hoofdschakelaar elektriciteit

Noodstroomgenerator

Blussysteem foam

Blussysteem sprinkler

Blusactivering

Afsluiter sprinkler

Afsluiter gas

W
Afsluiter water Nevenindicator

Licht

Deurontgrendeling

Kleefmagneet

Noodtelefoon

Aanzuigpunt aspiratierookdetectie

Aanzuigleiding aspiratierookdectectie

Steutelbuis

Sleutelkluis

Vlammelder plafond

Vlammelder kanaal

Inbouw vlammelder

Vlammelder

Ontruimingspaneel

Brandmeldcentrale

Armatuur ruimte verlaten

Armatuur ruimte niet betreden

Luidspreker

Slow whoop

Brandmelder

Vlammelder vloer

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf

Vluchtrouteaanduiding linksaf

Vluchtrouteaanduiding rechtdoor of naar boven

Vluchtrouteaanduiding trap af links

Vluchtrouteaanduiding trap af rechts

Vluchtrouteaanduiding trap op links

Vluchtrouteaanduiding trap op rechts

Vluchtrouteaanduiding naar beneden

30 minuten brandwerende scheiding
60 minuten brandwerende scheiding

20 minuten brandwerende scheiding

zelfsluitend 60 minuten brandwerend
Renvooi conform NEN 1414

zelfsluitend 30 minuten brandwerend

zelfsluitend 20 minuten brandwerend

Noodverlichting elektrisch

Vluchtrouteaanduiding met wijze van uitvoering elektrisch

Vluchtrouteaanduiding met wijze van uitvoering nalichtend

Vluchtroute

Positie van verzamelplaats

Positie van verzamelplaats bij meerdere verzamelplaatsen

Vast gemonteerde vluchtladder of kooiladder

Richtingspijl horizontaal

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf

Vluchtrouteaanduiding linksaf

Vluchtrouteaanduiding rechtdoor of naar boven

Vluchtrouteaanduiding trap af links

Vluchtrouteaanduiding trap af rechts

Vluchtrouteaanduiding trap op links

Vluchtrouteaanduiding trap op rechts

Vluchtrouteaanduiding naar beneden

Vluchtrouteaanduiding zonder zichtbaarheidseisen volgens NEN-EN 1838:Vluchtrouteaanduiding volgens zichtbaarheidseisen NEN-EN 1838:

RM

Renvooi - brandsymbolen
60 minuten brandwerende scheiding

30 minuten brandwerende scheiding

20 minuten brandwerende scheiding

Brandslanghaspel

Brandblusser

Vluchtrouteaanduiding met zichtbaarheidseisen volgens NEN-EN 1838

Ruimte voorzien van noodverlichting

Vluchtrouteaanduiding zonder zichtbaarheidseisen volgens NEN-EN 1838

Rookmelder voldoet en geplaatst volgens NEN 2555

Zelfsluitend 30 minuten brandwerend

Zelfsluitend 60 minuten brandwerend

L - 30 m

6 KG / P

subbrandcompartiment 1

subbrandcompartiment 2

subbrandcompartiment 3

subbrandcompartiment 4

subbrandcompartiment 5

subbrandcompartiment 6

subbrandcompartiment 7

subbrandcompartiment 8

subbrandcompartiment 9

Renvooi - subbrandcompartimenten

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

9.999 m2

RM Rookmelder voldoet en geplaatst volgens NEN 2555 V Deur (van binnen uit) te openen zonder geburik van losse hulpmiddelen
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 15. BIJLAGE III “BEGRIPPEN” 

Bedgebied: verblijfsgebied met een of meer bedruimten. 

Bedruimte: verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor slapen of voor het 
verblijf van aan bed gebonden patiënten in die ruimte. 

Beschermd 
subbrandcompartiment 

gedeelte van een subbrandcompartiment dat meer bescherming biedt tegen brand 
en rook dan een subbrandcompartiment. 

Beschermde route: buiten het subbrandcompartiment waar de vluchtroute begint gelegen gedeelte 
van een vluchtroute. 

Beschermde 
vluchtroute: 

buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute die 
uitsluitend voert door een verkeersruimte.  

Bouwconstructie: onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen. 

Brandcompartiment: gedeelte van een of meer bouwwerken, bestemd als maximaal uitbreidingsgebied 
van brand. 

Brandgevaarlijke stof: vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij 
brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen twee tot en met vijf. 

Brandklasse: Europese brandklasse als bedoeld in NEN-EN 13501-1, onderdeel Classification 
criteria for construction products. 

Doorgang: toegang, uitgang of doorlaatopening voor personen van een bouwwerk of van een 
gedeelte daarvan. 

Extra beschermde 
vluchtroute: 

buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een beschermde 
vluchtroute. 

Functiegebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die gebruiksfunctie 
kenmerkende activiteiten, niet zijnde het verblijven van personen, plaatsvinden. 

Functieruimte: in een functiegebied gelegen ruimte. 

Gebruiksfunctie: de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die 
dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid 
vormen. 

Gebruiksgebied: vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor de gebruiksfunctie 
kenmerkende activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit een of meer op dezelfde 
bouwlaag gelegen ruimten gelegen in een brandcompartiment die niet door een 
dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden en die geen 
toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte 
zelf een functieruimte is. 

Gecorrigeerde 
loopafstand 

loopafstand waarbij constructieonderdelen die geen onderdeel uitmaken van de 
bouwconstructie buiten beschouwing worden gelaten, waarbij de loopafstand voor 
zover deze door een gebruiksgebied voert met 1,5 wordt vermenigvuldigd. 

Inwendige 
scheidingsconstructie: 

constructie die de scheiding vormt tussen twee voor mensen toegankelijke 
besloten ruimten van een gebouw, waaronder begrepen de op die constructie 
aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn 
op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een bij of krachtens dit besluit 
gegeven voorschrift. 

Loopafstand: afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare vloeiend verlopende 
lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste  
0,3 m van constructie-onderdelen kan worden gelopen. 

Meetniveau: hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het 
gebouw. 

Nevenfunctie: gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie. 
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 Nooddeur: een deur die uitsluitend is bestemd om het bouwwerk te ontvluchten. 

Permanente 
vuurbelasting: 

volgens NEN 6090 bepaalde vuurbelasting van de brandbare materialen in de 
constructieonderdelen van een bouwwerk of van een daarin gelegen ruimte, dan 
wel de constructieonderdelen die dat bouwwerk of die ruimte begrenzen. 

Permanente vuurlast: product van de permanente vuurbelasting van een ruimte of een groep van 
ruimten en de volgens NEN 2580 bepaalde netto-vloeroppervlakte van het 
beschouwde gedeelte van het bouwwerk. 

Rookklasse: Europese brandklasse als bedoeld in NEN-EN 13501-1, onderdeel Additional 
classifications for smoke production. 

Subbrandcompartimen
t: 

gedeelte van een brandcompartiment bestemd voor beperking van verspreiding 
van rook en verdere beperking van het uitbreidingsgebied van brand. 

 
 

Technische ruimte: ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren 
van het bouwwerk, waaronder in ieder geval begrepen een meterruimte, een 
liftmachineruimte en een stookruimte. 

Trappenhuis: verkeersruimte waarin een trap ligt. 

Uitwendige 
scheidingsconstructie: 

constructie die de scheiding vormt tussen een voor mensen toegankelijke besloten 
ruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of het water, waaronder 
begrepen de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor 
zover die delen van invloed zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan 
een bij of krachtens dit besluit gegeven voorschrift. 

Veiligheidsvluchtroute: gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet besloten 
ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die uitsluitend kan worden bereikt 
vanuit niet besloten ruimten. 

Verblijfsgebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen. 

Verblijfsruimte: in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen. 

Vergunning voor 
brandveilig gebruik: 

vergunning voor brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, 
van de Wabo. 

Verkeersroute: route die begint bij een doorgang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, 
trappen of hellingbanen en eindigt bij de doorgang van een andere ruimte. 

Verkeersruimte: ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet zijnde een ruimte in 
een verblijfsgebied of in een functiegebied, een toiletruimte, een badruimte of een 
technische ruimte. 

Vluchtroute: route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over 
vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat 
gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift. 

Vrije breedte: vrije breedte als bedoeld in NEN 2580. 

Vrije hoogte:  vrije hoogte als bedoeld in NEN 2580.  

Vuurbelasting: hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij verbranding van 
alle in een gebouw of een daarin gelegen ruimte aanwezige brandbare materialen.  

Weerstand tegen 
branddoorslag en 
brandoverslag: 

kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van een ruimte naar 
een andere ruimte. 

Bijeenkomstfunctie gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, 
godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor 
het gebruik ter plaatse of het aanschouwen van sport. 
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 Bijeenkomstfunctie 

voor kinderopvang 
bijeenkomstfunctie voor het bedrijfsmatig opvangen, verzorgen, opvoeden en 
begeleiden van kinderen die het basisonderwijs nog niet hebben beëindigd, niet 
zijnde gastouderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 

Celfunctie gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen. 

Cel voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van 
een celfunctie. 

Gezondheidszorgfuncti
e 

gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling. 

Industriefunctie gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en 
goederen, of voor agrarische doeleinden. 

Lichte industriefunctie industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van 
personen een ondergeschikte rol speelt. 

Lichte industriefunctie 
voor het bedrijfsmatig 
houden van dieren 

lichte industriefunctie waarin dieren als bedoeld in bijlage II bij het Besluit 
aanwijzing voor productie te houden dieren, worden gehouden. 

Kantoorfunctie gebruiksfunctie voor administratie. 

Onderwijsfunctie gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs. 

Sportfunctie gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport. 

Winkelfunctie gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten. 

 
 

Overige 
gebruiksfunctie: 

niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van 
personen een ondergeschikte rol speelt. 

Overige gebruiksfunctie 
voor het 
personenvervoer 

overige gebruiksfunctie die bestemd is voor aankomst of vertrek van 
vervoermiddelen ten behoeve van weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer van 
personen. 
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