1 7 JUNI 2015

Veiligheidsregio
Hoort-Holland Moert

Gemeente Den Helder

Stuknummer: AM5.03664

De heer R. Boersma
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER

Datum
Onze referentie
Uw referentie
Uw bericht van

10 juni 2015
Uitgaand/702/JKE
e-mail
21 april 2015

Telefoon
E-mail
Bijlagen
Onderwerp

072 567 5098
jkeeman@vmhn.nl
1
Verzoek om second opinion
Brandveiligheidsvoorziening
parkeergarage Koninckshoek,
Koningdwarsstraat

Geachte heer Boersma,
Inleiding
Op 21 april 2015 heeft de heer P. Schmidt van uw afdeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
documenten

aangeboden

met

betrekking

tot

de

parkeergarage

Koninckshoek

aan

de

Koningdwarsstraat te Den Helder, met het verzoek om hierover een second opinion te geven.
Tijdens ons adviestraject is diverse keren verzocht om aanvullende informatie. Het betrof hierbij het
verzoek om plattegrond tekeningen van de parkeergarage, informatie over het traject voorafgaande
aan de second opinion en de motivatie voor gemaakte afspraken tussen het bevoegd gezag en de
adviseur. Tot op heden hebben wij geen van deze informatie mogen ontvangen. Ons advies is dan
ook enkel gebaseerd op de informatie zoals omschreven in de volgende documenten:
1.

Rapportage

bezoek

parkeergarage

aan

de

Koningstraat

(opsteller,

datum

en

2.

Kwaliteitsimpuls Parkeergarage Koninckshoek (Opsteller Erwin Hesselink en Bert Wolters,

3.

UPD Parkeergarage Koninckshoek Den Helder (Incendio, datum 8 januari 2015)

documentnummer onbekend)
datum 15 april 2013)

S a m e n hulpvaardig
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In het kader van het onderzoek ten behoeve van de second opinion hebben wij het rapport van
Incendio met documentnummer 02297-01 upd 01v1.0 d.d. 08-01-2015 beoordeeld op de volgende
punten:
1. Inhoudelijke beoordeling rapport
2. Zijn de voorgestelde oplossingen voldoende gelijkwaardig aan Bouwbesluit 2012
Algemeen
In Bouwbesluit 2012 staat onder andere de maximaal toegestane gebruiksoppervlakte vermeld die
geldt voor parkeergarages. Voor bestaande bouw betreft dit maximaal 3.000 vierkante meter.
Indien er sprake is van een overschrijding van dit oppervlak kan men gebruik maken van artikel 1.3.
Dit artikel geeft de mogelijkheid om een gelijkwaardige oplossing in te dienen ter beoordeling van
het bevoegd gezag. In geval van parkeergarage de Koninckshoek heeft de parkeergarage een
gebruiksoppervlakte van ca. 5.672 vierkante meter. Dit betreft een overschrijding van ca. 2.672
vierkante meter. Er dient dus een gelijkwaardige oplossing gevonden te worden voor een
parkeergarage die bijna tweemaal zo groot is als de wetgeving in beginsel toestaat.
Inhoudelijke beoordeling rapport Incendio
Het rapport van Incendio spreekt over het aanbrengen van een sprinklerinstallatie die gevoed moet
worden

door de

brandweer.

Ten

eerste

krijgt de

brandweer

hierbij te

maken

met

een

resultaatverplichting. De brandweer wordt betrokken bij een gelijkwaardigheidsoplossing omdat de
eigenaar van een bouwwerk een groter brandcompartiment bezit dan het bouwbesluit toestaat. De
verantwoordelijkheid wordt in geval van de gevoede sprinklerinstallatie dus deels bij de brandweer
neergelegd terwijl de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van de parkeergarage in het
geheel bij de eigenaar/gebruiker behoort te liggen. Ten tweede is het vooraf niet vast te stellen dat
de brandweer zich bij aankomst direct met het voeden van de sprinklerinstallatie zal bezighouden.
In verband met de woningen boven de parkeergarage is de kans groot dat men de prioriteit legt bij
het alarmeren en evacueren van bewoners.
Het brandbeveiligingsconcept van Incendio bezit in onze ogen een niet-acceptabel afbreukrisico.
Wij adviseren dan ook onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het aanbrengen van een
volwaardige sprinklerinstallatie met eigen watervoorziening of stuwdrukventilatie volgens de NEN
6098 "zicht op brand". Een leidraad die hierbij toegepast kan worden is het Afwegingskader
Parkeergarages van Brandweer Nederland (zie de bijlage).
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Overige bevindingen van VRNHN (second opinion):
t

Inhoudelijke beoordeling rapport:
a.

Tekeningen met duidelijke preventieve voorzieningen ontbreken

b.

Doelstelling sprinklerinstallatie onduidelijk omschreven

c.

Motivatie voor de keuze van de extern gevoede sprinkler ontbreekt

d.

Geen gelijkwaardigheid aangeboden voor weglaten van handbrandmelders

e.

Het rapport beperkt zich tot de brandbeveiligingsinstallaties en biedt geen oplossingen
voor

tekortkomingen

op

het

gebied

van

de

aanwezige

bouwkundige-

en

organisatorische aspecten.
f.

Men gaat uit van hitte detectie terwijl rookvorming in parkeergarages de risicofactor is.

g.

Veel onderwerpen zijn besproken "in overleg met de brandweer". Per 1 januari 2015 is
de brandweerorganisatie overgegaan in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR
NHN). De VR NHN is nooit betrokken geweest bij de totstandkoming van dit rapport.

h.

Men wil de brandmeldinstallatie voorzien van een rechtstreekse doormelding naar de
alarmcentrale van de brandweer (RAC). Deze is niet wettelijk vereist volgens Bijlage 1
Bouwbesluit

2012

en daarom

niet wenselijk.

Wij

adviseren

een

rechtstreekse

doormelding naar de RAC niet toe te staan.
2.

Zijn de voorgestelde oplossingen voldoende gelijkwaardig aan Bouwbesluit 2012
a.

Nee.

b.

Het betrekken van de brandweer in een gelijkwaardigheidsoplossing is niet acceptabel.

Afsluitend
VRNHN

heeft geen eigen onderzoek

Koninckshoek

te

Den

Helder

uitgevoerd

maar zich

naar de brandveiligheid

uitsluitend

gebaseerd

op

in

parkeergarage

de feiten

zoals

deze

gepresenteerd zijn in het rapport van Incendio.
VRNHN wil zich graag aanbieden als adviseur bij vervolg afspraken en bij het opstellen van een
plan van aanpak.

Met vriendelijke groet,

i

Rein Hulst
Teammanager Specialismen en Beleid

Afwegingskader parkeergarages
Begin 2012 heeft de NVBR besloten de Handreiking "Mechanisch geventileerde parkeergarages groter dan
1000m " in te trekken. In den lande heeft dit tot onduidelijkheid geleidt over de wijze waarop een
gelijkwaardigheid bij parkeergarages getoetst moet worden. Vooropgesteld dat het niet aan de NVBR is een
nieuwe handreiking op te stellen/ uit te brengen, geeft deze memo een afwegingskader wat
bouwplantoetsers kan helpen bij het beoordelen van gelijkwaardige voorzieningen bij een parkeergarage.
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Gelijkwaardigheidsbenadering methodiek Beheersbaarheid van Brand
In Nederland is de leidraad Beheersbaarheid van Brand (BvB) een veel gebruikte methodiek om
gelijkwaardigheid voor brandcompartimentering en vergroting van oppervlakten van brandcompartimentering
aan te tonen. De leidraad gebruikt hiervoor een 4-tal maatregelpakketten, variërend van een
sprinklerinstallatie (pakket 4) die de brand beperkt tot een object binnen een brandcompartiment, tot het
afbrandscenario van een geheel brandcompartiment waarbij voorzieningen gericht zijn op het voorkomen
van uitbreiding van brand naar de omgeving (pakketl).
De acceptatie van een pakket en randvoorwaarden verbonden aan een pakket, zijn afhankelijk van de
omgeving (gestapelde bouw, aantal verbindingen naar andere compartimenten), vuurlast en aard van het
gebruik.
Gelijkwaardigheidsbenadering parkeergarages
Een dergelijke benadering kan ook bij parkeergarages toegepast worden. Concreet zou dit tot de volgende
pakketten kunnen leiden. Daarnaast kan ook een mengvorm worden toegepast. In alle gevallen geldt dat
risicoafwegingen op brandveiligheids- maatschappelijk- en economisch gebied daarbij leidend zijn. Dit
vereist naast een gedegen kennis en kunde van de brandweer op brandveiligheidsgebied een brede
interesse en inlevingsvermogen in andere belangen en de vaardigheid deze belangen te betrekken in zijn/
haar advies;
Afbrandscenario gehele brandcompartiment (analoog aan maatregelpakket 1 BvB)(defensieve
buitenaanval
kwadrantenmodel)
Acceptatie door betrokken partijen afhankelijk van omvang, omgeving en relatie/verbindingen met andere
bouwwerken en gebruiksfuncties.
Aandachtspunten;
WBDBO en de sterkte van de bouwconstructie in relatie tot verwachte brandduur
Wanneer er boven de parkeergarage andere brandcompartimenten gelegen zijn dan geldt geen
afbrandscenario maar een uitbrandscenario met daarbij benodigde voorzieningen om de
bovengelegen brandcompartimenten te behouden
benodigde bluswatercapaciteit voor afzekeren belendingen
impact op omgeving ter besluitvorming aan bestuur
overwegen om ondanks het uitgangspunt toch enkele voorzieningen te treffen om een klein
beginnend brandje te kunnen bestrijden.
Voorzieningen gericht op inzet brandweer binnen brandruimte (analoog aan maatregelpakket 2
BvB)(offensieve binnenaanval
kwadrantenmodel)
Acceptatie door bevoegd gezag afhankelijk van opkomsttijden lokale brandweer en bestuurlijke afweging of
een repressieve inzet meegenomen mag worden in het brandbeveiligingsconcept van een object.
Aandachtspunten;
ventilatie gericht op het creëren van zicht op de brand, uitgevoerd conform de NEN 6098
aanvullende bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen om een snelle repressieve inzet
mogelijk te maken zoals droge blusleidingen, zonedetectie, maximale loopafstanden
verbindingen met andere (bovengelegen)functies zodanig uitvoeren dat de brandweerinzet niet leidt
tot rookverspreiding naar deze functies (gescheiden trappenhuizen, overdruk etc)
Eisen ten aanzien van de sterkte van de constructie gebaseerd op het NIET slagen van de
binnenaanval en daarmee het uitbranden van het compartiment
Sprinkler (analoog aan maatregelpakket 4 BvB) (offensieve binnenaanval
kwadrantenmodel)
Aandachtspunten;
Interactie gebruiksventilatie en sprinklerinstallatie
Aanvullende bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen om onder andere een repressieve
inzet mogelijk te maken zoals droge blusleidingen, zonedetectie, afvoer sprinklerwater

