
Commentaar op presentatie bluswatervoorziening d.d. 13 april2016  20 april 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactie op  
Informatieavond “grond verpacht aan de boer 
en bluswatervoorziening” op 13 april 2016 
  



Commentaar op presentatie bluswatervoorziening d.d. 13 april2016  20 april 2016 

Inleiding 
 Op 13 april is er een informatieavond georganiseerd  rondom de thema´s “Brandblusvoorzieningen” en “Hoe om te gaan met de nog niet geleverde grond in Oosterwold”. Gezien de grote opkomst waren deze thema´s een schot in de roos en van de mogelijkheid tot discussie werd ruimschoots gebruik gemaakt. Het verdient een compliment aan het team Oosterwold om met een goed communicatie traject gevoelige thema´s tijdig aan te snijden en zo begrip voor elkaars standpunt te genereren.  Reactie op het thema Brandblusvoorziening 
 Wat ons opviel bij de presentatie van de heer van der Hulst was dat de nadruk van zijn presentatie lag bij van de schadebeperking bij brand door sprinklers. Wat in onze optiek ontbrak in zijn presentatie was het juridisch kader waarbinnen een publiekrechtelijke organisatie als de brandweer dient te opereren. Met andere woorden een publiekrechtelijke organisatie toetst aan de regelgeving (Bouwbesluit 2012) en het maken van beleid is gedelegeerd aan het bestuur.  Wegens het ontbreken van brandkranen in grote delen van Oosterwold  kan de afwezigheid van de kranen volgens de brandweer uitsluitend worden opgelost door het aanbrengen een sprinklerinstallatie in de woningen. Het beperken van materiële schade, imagoschade bij de opdrachtgever of vergunningstrekkende partij is echter geen publiekrechtelijk doel van het Bouwbesluit 2012. De publiekrechtelijke regelgeving met betrekking tot de preventieve brandveiligheid is geregeld in art. 2.10 van het Bouwbesluit 20121 waar alles is geregeld met betrekking tot de brandveiligheid.  Volgens dit artikel beoogt het bouwbesluit  dan ook uitsluitend 2 doelen: 

 Het beperken van branduitbreiding naar buurpercelen 
 Het beperken van slachtoffers door brand; mensen ( en ook dieren) 

Ook uit de Nota van toelichting blijkt dat het doel van de brandveiligheidsvoorschriften omvat: “Het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel”.2  
Het beperken van uitbreiding van brand betekent 

 De kans op een snelle uitbreiding van de brand moet voldoende worden beperkt om een eventuele brand in een gebouw beheersbaar te kunnen houden. Met het woord “snelle” is tot uitdrukking gebracht dat de uitbreiding van de brand zodanig wordt vertraagd door de aangebrachte brandscheidingen dat veilig vluchten mogelijk is. De belangrijkste bouwkundige voorziening daarbij is de brandcompartimentering, (een brandcompartiment is een gedeelte van een bouwwerk of groep bouwwerken (op hetzelfde perceel) bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand. Voor woningen geldt maximaal 1000 m2). 
Het beperken van slachtoffers door brand: 

 In het landelijk gebied Oosterwold worden vooral vrijstaande losse woningen gebouwd. Elke woning is een eigen brandcompartiment (<1000 m2) met korte vluchtwegen waar dus snel gevlucht kan worden en op ruime afstand van de perceelgrens. 
  

                                                           
1 Laatste wijziging van het Bouwbesluit 2012 is op 24 november 2015 inwerking getreden, Stb 2015/425. 
2 Nota van toelichting Bouwbesluit, 6.5. Brandveiligheid, Stb 2011/416, p. 146,  
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Conclusie 
 De vrijstaande woning is gemakkelijk en snel te ontvluchten. 
 Overslag naar buurpercelen is niet van toepassing 

Hiermee wordt voldaan  aan de criteria voor een gelijkwaardige oplossing ten aanzien doelgerichte brandveiligheid en hoeft er op basis van art. 6.30 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 geen toereikende bluswatervoorziening te worden aangebracht. 
Alternatieven voor primaire landelijke bluswatervoorziening 
 In december 2009 heeft de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding) een brochure uitgebracht met alternatieven als primaire bluswatervoorziening omdat in steeds meer gebieden de brandkraan verdwijnt door de  eisen die aan het drinkwater gesteld worden in de Drinkwaterwet.  Door het verkleinen van de leidingdiameter wordt de doorstroomsnelheid verhoogd wat een betere garantie is voor de zuiverheid van het drinkwater.   De levering van bluswater is voor de drinkwaterbedrijven echter geen wettelijke taak.  In het rapport worden 17 alternatieven besproken voor de brandkraan. De alternatieven worden opgedeeld in 3 hoofdgroepen: 

 Vaste systemen 
 Mobiele systemen 
 Waterbesparende systemen 

Uit deze systemen worden er 2 uitgelicht die goed toepasbaar zijn in Oosterwold: 
 IFEX systeem ( Impuls Fire Extinguising) 
 Bluswatervijver 

Voor beschrijving van de systemen zie bijgevoegd rapport van NVBR. 
Volgens de heer van de Hulst beschikt de brandweer Almere  over het IFEX impulssysteem en aangezien de tank van de TS voldoende watercapaciteit heeft voor een leveringsduur van 10 uur is dit een prima alternatief voor de brandkraan in het beheersen van een brand. Aangezien in Oosterwold elke initiatiefnemer in eerste instantie het regenwater wat op verharde oppervlakte is gevallen zelf moet opvangen is er een grote voorraad aan vijvers beschikbaar waar uit geput kan worden zodat ook in de secundaire bluswatervoorziening  is voorzien.  Resumé   
Vanwege de ruim opgezette wijk Oosterwold met vrij staande woningen en korte vluchtwegen kan geconcludeerd worden dat voldaan wordt aan de eisen van een gelijkwaardigheid en kan ontheffing worden verleend aan art. 6.30 lid 1 ten aanzien van een toereikende bluswatervoorziening.  Het IFEX systeem is een uitstekend alternatief voor de primaire Brandblusvoorziening en een vijver als secundaire.  Het door de brandweer voorgestane beleid om de woningen te voorzien van een sprinklerinstallatie wordt gekwalificeerd als een Bouwbesluit-plus beleid.  Dit is echter geen publiekrechtelijke taak tenzij er een besluit van het bestuur aan ten grondslag ligt en dat is tot op heden niet het geval.  Graag treden we met de brandweer in overleg om ons standpunt toe te lichten en zien een uitnodiging daartoe graag tegemoet.    Namens de “Werkgroep 2e fase pioniers” Rien de Rijke 06-13532868 


