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1. Inleiding

1.1 Achtergrond en aanleiding van de kwaliteitsimpuls
Het integrale gebouwcomplex Koninckshoek bestaat uit appartementen en een supermarkt
met op het dak de tweelaagse parkeergarage. De eigenaren van het complex zijn verenigd in
een Vereniging van Eigenaren (VvE): Mulder Beheer b.v. voor de 28 huurwoningen (Vestia) en
4 koopwoningen, Hoorne Vastgoed b.v. voor de supermarkt Vomar en de gemeente (afdeling
Grondzaken) voor de parkeergarage.

De bovengrondse parkeergarage heeft drie parkeerlagen. Laag 1 (125 ppl) is voor openbaar
gebruik. De lagen 2 (125 ppl) en 3 (30 ppl) zijn voor bewoners met een abonnement. Dit is
een afgesloten gedeelte dat met een toegangspas te bereiken is. De parkeergarage voorziet
voor een groot deel in de parkeerbehoefte van de Vomar en de binnenstad. Door de weeks is
de bezetting van laag 1 (openbare deel) rond 20%; de drukste perioden zijn zaterdag en
koopavond, met op piektijden bezettingen van 100%. De garage kent 165 abonnementen.

Volgens de parkeervisie (2009) dienen de lagen 1 en 2 openbaar te worden gemaakt. De
ontwikkelingen in de parkeerbezettingen geven op dit moment evenwel nog geen aanleiding
om daartoe over te gaan. Daarom blijft vooralsnog uitsluitend laag 1 openbaar.

Volgens raadsbesluit in 2009, moet de parkeergarage een kwaliteitsimpuls krijgen en wordt
het parkeerregime voor de garage gewijzigd: parkeerlaag 1 blijft openbaar parkeren, maar
met een betaalsysteem (vooraf of achteraf betalen). De laag 2 dient zodanig te worden
voorbereid dat deze eventueel op het nieuwe parkeerregime is aan te sluiten. Laag 3 blijft
voor de abonnementhouders van de 32 woningen.

De kwaliteitsimpuls is erop gericht om (regulier en achterstallig) onderhoud uit te voeren,
schades te herstellen c.q. vervolgschades te voorkomen. Om inzicht te krijgen in de uit te
voeren werkzaamheden is op 5 maart 2013 een visuele inspectie naar gebreken uitgevoerd.
De indeling, netheid, afwerkingen, inrichting en uiterlijke schoonheid zijn daarvan onderdeel.
Er is een verwevenheid met de gebouwfunctie van de VvE op het gebied van brandveiligheid,
functioneren, gezondheid en duurzaamheid. De kwaliteitsimpuls houdt daar rekening mee.

1.2 Doel en reikwijdte van de kwaliteitsimpuls
De kwaliteitsimpuls wordt uitgevoerd om een aantal redenen:

De parkeergarage is toe aan technisch onderhoud en haar uitstraling is verouderd.
De parkeergarage wordt als (sociaal) onveilig ervaren.
De oriëntatie in de parkeergarage is lastig, vanwege onduidelijke routing, gebrek aan
goede verlichting en bewegwijzering/markering.
Een beveiligd toegangssysteem ontbreekt.

De kwaliteitsimpuls werkt toe naar een nette, veilige, duurzame en energiezuinige
parkeergarage. Door de kwaliteitsimpuls kan de parkeergarage meer voldoen aan de eisen die
gesteld worden aan duurzaamheid en aan de NEN-2443 (norm voor het ontwerpen van
parkeergarages en –terreinen) en wordt het voor gebruikers aantrekkelijker om te parkeren.
Dit niveau dient voor de gemeente <<als eigenaar van de parkeergarage>> technisch en
functioneel up-to-date gehouden te kunnen worden door middel van goed beheer en
onderhoud. Dat betekent ook dat investeringen moeten worden afgewogen en afgestemd in
de VvE.

Uitgangspunt is dat de investeringen beperkt blijven tot hetgeen minimaal noodzakelijk is.
Het streven is om zoveel mogelijk gecombineerd met de VvE de activiteiten uit te voeren
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(mede door afstemming op de planning van activiteiten en plannen met het gebouw als
geheel).

1.3 Werkwijze
Het uitgangspunt is dat er geen verandering is van verleende gebruiksmelding, gebruik-,
omgevingsvergunning of afwijkingen van het toen geldende Bouwbesluit. Het resultaat van de
kwaliteitsimpuls legt de basis voor toekomstig onderhoud. Dat betekent dat geconstateerde
gebreken te herstellen, te onderhouden, te reinigen c.q. te vernieuwen zijn.

De kwaliteitsimpuls en visuele inspectie beperken zich tot de gebreken in ruimten in de
parkeergarage én die van directe invloed op het functioneren ervan (trappenhuizen,
vluchtwegen, lift, et cetera). Om structuur aan te brengen richten de visuele inspectie en het
actie- en uitvoeringsprogramma zich op twee onderwerpen:
1. De kwaliteit van de parkeergarage en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt

bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn te constateren.
2. De mate waarin de kwaliteit van de parkeerlagen is verminderd door het

verouderingsproces.

Het inventariseren van gebreken richt zich op (1) de brandveiligheid, (2) staat van onderhoud
van essentiële operationele onderdelen en (3) Administratie, wet- en regelgeving. De
parkeergarage is onderscheiden in onderdelen, zoals vloer, wanden, kolommen, verlichting en
plaats daarvan in de parkeergarage. Van de onderdelen wordt de staat gewaardeerd.

Een teruglopende toestand/kwaliteit kan door onderhoudsmaatregelen worden gecorrigeerd.
De minimale conditie (de afkeurnorm) is “zoveel mogelijk voldoen aan de NEN-2443”.

Dit rapport beschrijft de resultaten van de visuele inspectie en resulteert in het
uitvoeringsprogramma met kostenraming van de werkzaamheden. Nadat de raad besloten
heeft tot verdere uitwerking en uitvoering van de plannen, worden die uitgewerkt met en
toegelicht aan direct-betrokkenen.
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2. Resultaten visuele inspectie

De resultaten van de visuele inspectie zijn verwoord in bijlage 1. Volstaan wordt met de
verwijzing naar die bijlage.

2.1 Brandveiligheid
De visuele inspectie van de constructieve delen concludeert dat er niet getwijfeld hoeft te
worden aan de huidige staat van de constructie. Daarmee is aangenomen dat het
gebouwcomplex als geheel ook voldoet aan de brandveiligheidseisen (voldoende
brandwerendheid). Van afname van de werking, constructieve kwaliteit of beschadiging van
het materiaal van het element is beperkt sprake. De brandveiligheid van het gebouw is niet in
het geding.

Geconstateerd wordt evenwel dat de oorspronkelijke situatie waarop vergunningen zijn
verleend, in de loop de jaren zijn veranderd. Als gevolg van onder meer privacybescherming,
zijn jaren geleden “uitzichtbeperkende roosters” aangebracht aan de binnenzijde van de
parkeergarage. Nu komt uit indicatieve berekeningen van de brandweer naar voren voor dat
de benodigde luchtdoorlatendheid (natuurlijke ventilatie) aanvullende voorzieningen nodig
lijken te zijn. Een gedetailleerd onderzoek dient daarin meer inzicht te geven. Ter bepaling
van de maatregelen van de kwaliteitsimpuls is er van uitgegaan dat stap-voor-stap toegewerkt
wordt naar de gewenste ventilatiesituatie: de parkeergarage blijft functioneren en wordt
opgeknapt. De mogelijkheden daartoe worden afgestemd op de ontwikkelingen in de
binnenstad en in het overleg van de VvE.

2.2 Onderhoud
Dit hoofdstuk richt zich op het onderhoud en kwaliteitsimpuls vanuit de bouwkundige staat
van onderhoud. Dat richt zich op de inrichting van de parkeergarage en staat van de
parkeervloer, kolommen, daken, wanden. De inspectie is mede uitgevoerd uit oogpunt van
garanderen van de veiligheid van de gebruikers.

Geconcludeerd wordt dat alle geconstateerde gebreken te herstellen zijn. Voor een aantal
problemen is eerst (bouwfysisch) onderzoek nodig, maar voor alle overige punten zijn concrete
maatregelen uit te voeren. De mogelijkheden daartoe worden <<gelijk aan de aspecten met
betrekking tot de brandveiligheid>> mede afgestemd in het overleg van de VvE.

2.3 Administratie, wet- en regelgeving
Dit hoofdstuk richt zich op de inventarisatie van procedures en rapporten die zorgdragen voor
onderhoud en veiligheid. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 1onder C (administratie,
wet- en regelgeving).

Geconcludeerd wordt dat een structureel, planmatig  onderhoudsprogramma voor de
parkeergarage ontbreekt. Dat geldt ook voor de garageruimten die gerelateerd zijn aan de
woon- en winkelfunctie. Daarnaast ontbreken formeel vastgelegde (veiligheids)procedures.
Deze gebreken zijn praktisch oplosbaar door deze procedures op te stellen en (ambtelijk) vast
te stellen.
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3. De opgave uitwerken: de maatregelen

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden voor de probleempunten en voor het toewerken naar het
gewenste/vereiste ambitieniveau de maatregelen geformuleerd. Leidraad daarvoor is bijlage
1. De maatregelen geven de kwaliteitsimpuls inhoud en werken toe naar het creëren van een
veilige garage, het oplossen van de lekkageproblematiek en het wegwerken van achterstallig
onderhoud. Zo ontstaat de garage die voldoet aan alle regelgeving op het gebied van
veiligheid, techniek, de Parkeervisie, juridica en administratie.

De geschiktheid van het functioneren van die maatregelen wordt mede bepaald door de
randvoorwaarden en omstandigheden die in de VvE c.q. vanuit ontwikkelingen van het UP-
Stadshart en Parkeervisie worden ingebracht.

Voor de uitvoering van alle maatregelen is, inclusief voorbereidingskosten, € 749K, exclusief
BTW nodig. Een nog te bepalen deel van dat bedrag komt ten laste van de (partner in) VvE.

3.2 De maatregelen
De maatregelen dienen gefaseerd uitgevoerd te worden, omdat de parkeergarage voor alle
gebruikers en functies open moet blijven. Elke fase mag nauwelijks hinder opleveren voor de
bedrijfsvoering van de garage en functies in de binnenstad en VvE. Bijlage 1 omschrijft per
ruimte in de parkeergarage de uit te voeren werkzaamheden. Die betreffen op hoofdlijnen:
1. Verwijderen van de oude toegangspartij (Roldeuren verwijderen) en aanbrengen nieuw

toegangscontrolesysteem dat aansluit op het parkeerregime (zoals slagboomsysteem,
betaalautomaat, camera- en intercomsysteem, toegangssysteem gedifferentieerd naar
tijden en doelgroepen).

2. Demonteren oude verlichting en aanbrengen van nieuwe (LED)verlichting.
3. Reinigen en schilderen van plafonds, wanden en kolommen.
4. Reinigen en overlagen/coaten van de vloer.
5. Nieuwe belijning en parkeervakmarkering aanbrengen.
6. Vervangen bevestigingen voor kabels en leidingen.
7. Aanbrengen van nieuwe prullenbakken.
8. Brandveiligheid verhogen door doorvoeringen te dichten, brandmeldsysteem uitbreiden,

bestaande roosters vervangen, et cetera).
9. Aanbrengen nieuwe bewegwijzering (voetgangers en automobilisten).
10. Riolering en goten doorspuiten.
11. Aanbrengen van een oplaadpunt voor elektrische auto’s (inclusief

uitbreidingsmogelijkheden).
12. Installeren van de parkeergarage op het dynamisch verwijssysteem (PRIS).

3.3 Prioriteitsstelling en Programma van Eisen
Niet alle maatregelen komen exclusief ten laste van de parkeergarage. Enkele geconstateerde
problemen hebben een verwevenheid met bovenliggende functies. Over de oplossing van die
problemen dienen afspraken te worden gemaakt in de VvE. Daarnaast zal er nadat het
uitvoeringsbudget beschikbaar is gesteld, een klankbordgroep worden geformeerd. Daarin
worden de maatregelen uitgewerkt en geconcretiseerd met direct-belanghebbenden.

In tabel A zijn voor de problemen de maatregelen en bijbehorend investeringsvolume
weergegeven. Daarin is ook aangegeven welke instantie het initiatief moet nemen bij de
uitvoering van activiteiten.
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Tabel A: Uitvoeringsplan kwaliteitsimpuls Parkeergarage Koninckshoek

Nr. Geconstateerde gebreken Te nemen maatregel / Actie
Uitvoering maatregel door: Kosten

(€ * 1K)
Gem. Vomar Vestia VvE

A.    Brandveiligheid

1 Bij de oprit gaan metalen pijpen door een scheiding  naar de
Vomar. Gezien de uitvoering zijn deze niet brandwerend gemaakt. Brandwerende openingen dichtzetten. x 2

2 De doorvoeren zonder leidingen zijn niet brandwerend Doorvoeren brandwerend maken en goed afdichten. x x 3

3
Op de verdieping 2 gaan afvoerbuizen naar woningen. De afvoeren
gaan door scheidingen, maar zijn gezien de geconstateerde
uitvoeringen niet brandwerend.

Brandwerende scheidingen brandwerend maken. x 2

4
In de garage is onvoldoende nood- en transparantverlichting
aanwezig. Transparantverlichting werkt niet en zal nagekeken
moeten worden.

Vanuit iedere plaats in de PG moet duidelijk zijn hoe
er moet worden gevlucht. De vluchtrouteaanduiding
daarop aanpassen.

x

5
De deuren in het hoofdtrappenhuis halen brandwerendheid van
30 minuten niet, gezien het aanwezige (enkel)glas en de (ruime)
sponningdiepte.

Alle huidige deuren en kozijnen vervangen door
voldoende brandwerende deuren. x 20

6
De inzetdiepte en -hoogte zijn voor de brandweer te veel, zodat
er een droge blusleiding aanwezig moet zijn. Aanwezige droge
blusleidingen nakijken.

Aanwezige droge blusleidingen nakijken. x 2

7
Het vluchttrappenhuis aan de achterzijde van de PG voldoet niet
en is ook vanuit de garage niet te bereiken. Deuren zijn voorzien
van sloten en gaan moeilijk open.

Alle deuren en kozijnen vervangen door voldoende
veilige deuren en brandwerende deuren. Deuren
dienen van binnenuit te openen te zijn.

x 20

8

De PG voldoet niet (meer) aan de ventilatie-eisen. Voor de gaten
in de gevels zitten roosters en gebruikers hebben plastic voor de
gaten/roosters gespannen en zo de ventilatie openingen
afgesloten.

Brandmeldinstallatie aanpassen/uitbreiden en
gebruik parkeergarage conform wet- en regelgeving
bevorderen.

x 15

9
Op de binnenplaats aan de Prinsengracht ontbreekt bij de
vluchtdeur de aanduiding met tekst “NOODUITGANG
VRIJHOUDEN”.

Aan buitenzijde van nooduitgang een opschrift
aanbrengen dat nooduitgang vrijgehouden moet
worden en vluchten mogelijk blijft.

x 0,5
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10

In de garage staat op de eerste verdieping een koelinstallatie van
de ondergelegen VOMAR. Gekeken moet worden wat de vuurlast,
brandrisico en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de
installatie is.

Check op vergunningverlening. x P.M.

B. Onderhoud

A.    Entree buitenzijde en hellingbaan naar laag 1
11 Naamgeving parkeergarage ontbreekt Naamgeving aanbrengen x 1

12 Toegangssysteem voor betaald parkeren ontbreekt (betaald
parkeren invoeren)

Entreepartij verwijderen en vervangen door nieuw
systeem. Advies is PMS op laag 1, achter de opgang
van het eerste parkeerdek +betaalautomaten in
wachtruimte op laag 1 en aansluiten op PRIS.

x x 90

13 Parkeergarage is na sluitingstijd niet afsluitbaar Afsluitbare in- en uitrit aanbrengen. Camera’s
plaatsen en beelden opslaan. x 40

14 Algemene voorwaarden zijn verspreid aanwezig bij ingang en in
hellingbaan 1 bord met algemene voorwaarden vóór entree. x 0,5

15 Verlichtingsniveau voldoet met 6 lux niet (te donker) Verlichtingsniveau verbeteren. Nieuwe
(LED)armaturen aanbrengen. x 4

16 Schilderwerk wanden, plafond hellingbaan en geleiding boven aan
helling is vuil c.q. beschadigd. De verflagen schilferen.

Plafond, wanden en geleidingsconstructie
schoonmaken en schilderen, herstel aanrijdschade. x 4

17 Wanden zijn aangereden Aanrijdschade herstellen. x zie 16

B.    Parkeervloer laag 1

18 Vol-/ vrijsignalering c.q. weergave aantal vrije plaatsen ontbreekt Telsysteem aanbrengen en parkeergarage aansluiten
op PRIS. x x zie 12

19 Schilderwerk op de betonwanden, plafond, balken en kolommen is
vuil, slecht, beschadigd en er is graffiti

Reinigen en schilderen van de wanden, kolommen,
plafond en balken. x 50

20 Bestaande belijning slecht zichtbaar Nieuwe belijning aanbrengen op nieuwe
parkeervloer. x zie 23

21 Op de parkeervloer zijn donkere, dode hoeken. Verlichting
verouderd Verlichtingsarmaturen vervangen. x zie 31

22 Officiële bebording en bewegwijzering ontbreekt (voor
voetgangers en autoverkeer)

Bebording aanbrengen voor voetgangers en
automobilisten. x 2
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23 Kwaliteit van de markering van parkeervakken is slecht Nieuwe markering aanbrengen (960 m). x 8

24 Markering moet afgestemd worden op toekomstig parkeerregime
(nu aansluitend op parkeerschijfzone) Markering parkeervakken aanpassen. x zie 23

25 Markering rijrichtingen zijn slecht zichtbaar en niet eenduidig Pijlmarkering verwijderen en nieuwe aanbrengen. x zie 23

26 Toezicht op parkeervloer ontbreekt (cameratoezicht). Daardoor
wordt sociale veiligheid aangetast.

Cameratoezicht per rijstrook en bij toegangen
aanbrengen. x 25

27 Voetgangerstoegangen zijn niet afsluitbaar buiten openingstijden Afsluitbare deuren toepassen en afstemmen op
brandveiligheidsregime. x zie 5 en

7

28 Laadpunt voor elektrische voertuigen ontbreekt Minimaal 1 oplaadpunt aanbrengen. x 5

29
De parkeervloer is versleten. Er ligt vuil op (olieresten, vocht- en
dooizoutplekken, etc) en zwerfvuil op de vloer is zichtbaar
aanwezig

Parkeervloer reinigen en nieuwe laag aanbrengen. x 70

30 Er zijn lekkages in het dak/parkeervloeren
De onderlinge verbindingen van de plafondconstructie
dichtmaken. Lekkageplekken verwijderen (óók op
vloer). Kitvoegen controleren en vervangen.

x x 15

31 Verlichting in lengterichting boven de rijbaan is onvoldoende (te
weinig verlichting op de rijbaan en op de parkeervakken)

Verlichtingsarmaturen verwijderen en verplaatsen
naar plafond boven het einde van de parkeervakken.
Toepassen van energiezuinige LED-verlichting.

x 40

32 Bevestigingsmaterialen voor leidingen en kabels zijn verouderd Ophangmateriaal vervangen. x 5
33 Metalen hekwerken zijn verouderd, verroest en aangetast Roest verwijderen en eventueel behandelen. x zie 37

34 Metalen paaltjes tbv doorrijdbescherming tegen wanden zijn
verweerd en verroest Roest verwijderen en eventueel behandelen. x zie 37

35 Afbakening opstelplaats winkelwagens is slecht, verflagen
aangetast Opstelplaats winkelwagens verbeteren. x x 3

36 Prullenbakken vertonen sporen van vandalisme/graffity Prullenbakken vervangen. x 5

37 Ventilatieroosters zijn verweerd en vertonen roest Roosters verwijderen c.q. schoonmaken en roest
verwijderen. x 20

38 Toegangsdeur naar vluchtopgang is vuil Deur vervangen. x zie 7

C.    Parkeervloer laag 2 (abonnementparkeren: maatregelen gebaseerd op dát regime)
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39 Schilderwerk op de betonwanden, plafond, balken en kolommen is
vuil, slecht, beschadigd en er is graffiti

Reinigen en schilderen van de wanden, kolommen,
plafond en balken. x zie 19

40 Bestaande belijning slecht zichtbaar Nieuwe belijning aanbrengen op nieuwe
parkeervloer. x zie 23

41 Op de parkeervloer zijn donkere, dode hoeken. Verlichting
verouderd Verlichtingsarmaturen vervangen. x zie 32

42 Kwaliteit van de markering van parkeervakken is slecht Nieuwe markering aanbrengen. x zie 23

43 Toezicht op parkeervloer ontbreekt (cameratoezicht). Daardoor
wordt sociale veiligheid aangetast.

Cameratoezicht per rijstrook en bij toegangen
aanbrengen. x zie 26

44 Voetgangerstoegangen vluchtopgang zijn niet te openen tijdens
calamiteiten

Afsluitbare deuren toepassen en afstemmen op
brandveiligheidsregime. x zie 5 en

7

45
De parkeervloer is versleten. Er ligt vuil op (olieresten, vocht- en
dooizoutplekken, etc) en zwerfvuil op de vloer is zichtbaar
aanwezig

Parkeervloer reinigen. x 70

46 Er zijn lekkages in het dak/parkeervloer

De onderlinge verbindingen van de plafondconstructie
dichtmaken. Lekkageplekken verwijderen (óók op
vloer). Kitvoegen controleren en vervangen.
Bouwfysisch onderzoek doen naar vermeende
condensvorming onder de dakbedekking.

x zie
mede 45

47 Verlichting in lengterichting boven de rijbaan is onvoldoende (te
weinig verlichting op de rijbaan en op de parkeervakken)

Verlichtingsarmaturen verwijderen en verplaatsen
naar plafond boven het einde van de parkeervakken.
Toepassen van energiezuinige LED-verlichting.

x 30

48 Bevestigingsmaterialen voor leidingen en kabels zijn verouderd Ophangmateriaal vervangen. x zie 32

49 Metalen hekwerken zijn verouderd, verroest en aangetast Roest verwijderen en eventueel behandelen. x zie 37

50 Metalen paaltjes tbv doorrijdbescherming tegen wanden zijn
verweerd en verroest Roest verwijderen en eventueel behandelen. x zie 37

51 Prullenbakken zijn niet aanwezig  (4) Prullenbakken aanbrengen. x zie 36

52 Ventilatieroosters zijn verweerd en vertonen roest Roosters verwijderen c.q. schoonmaken en roest
verwijderen. x zie 37

D.    Parkeervloer laag 3 (abonnementparkeren: maatregelen gebaseerd op dát regime)
53 Hellingbaanverwarming is defect Wegdekverwarming repareren. x 10
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54 Parkeerplaatsen zijn vuil Plaatsen schoonmaken. x 2

55 Waterafvoer op de hellingbaan is verstopt en overgroeid met mos Afvoer schoonmaken. x 5

56 Voetgangerstoegangen vluchtopgang zijn niet te openen tijdens
calamiteiten

Afsluitbare deuren toepassen en afstemmen op
brandveiligheidsregime. x zie 7

57 De parkeervloer vertoont oneffenheden bij de overgang naar de
hellingbaan Oneffenheden wegwerken en parkeervloer reinigen. x 2

58 Er zijn lekkages langs de randen van de hellingbaan
Verbindingen plafondplaten dichten. Lekplekken
verwijderen (óók op vloer). Kitvoegen controleren en
vervangen.

x 4

59 Metalen hekwerken van roldeur is verweerd en verroest Roest verwijderen en eventueel behandelen. x 2
60 Muurtje van de hellingbaan vertoont scheuren Metselwerk herstellen. x 2
61 Wand borstwering/balustrade is sterk vervuild Wand schoonmaken. x 2

E.    Parkeergarage: hoofdtrappenhuis en vluchtopgang
62 Traptredes van hoofdtrappenhuis zijn vuil Trappen reinigen. x 2

63 Vuilresten langs randen op overgang wand-vloer Vuil verwijderen. x 1

64 Gaten in kozijnen; kozijnen niet afgewerkt en schilderwerk slecht Kozijnen vervangen en opnieuw schilderen. x zie 7

65 Vloer in wachtruimte laag 1 ernstig vervuild Vloer reinigen en schilderen. x 2

66 Liftdeuren zijn beschadigd en krassen op de deuren. Bedienknop
lift beschadigd. Liftdeuren vervangen. x 9

67 Trappen vluchtopgang zeer vuil Trappen reinigen en schilderen. x 4
68 Graffiti op metselwerk vluchtopgangen Graffiti verwijderen en anti-graffitilaag aanbrengen. x 3
69 Plafond vluchtopgang zeer vuil en schilderwerk slecht Plafond reinigen. x 1
70 Metselwerk buitenwand van de vluchtopgang is vervuild Wanden reinigen. x 1

71 Schuifdeuren 1e en 2e verdieping: noodknop wordt ten onrechte
gebruikt en deuren zijn beschadigd door aanrijding Camera’s plaatsen en beelden opslaan. x zie 26

F.    Administratie, wet- en regelgeving

72 Het beoogde projectresultaat dient gedefinieerd te worden Onderhoudsovereenkomst gedurende 10 jaar
afsluiten. x

73 Een gebouwbeheersysteem ontbreekt GBS opstellen. x
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74
Op de binnenplaats aan de Prinsengracht ontbreekt bij de
vluchtdeur de aanduiding met tekst “NOODUITGANG
VRIJHOUDEN”.

Aan buitenzijde een opschrift aanbrengen dat
nooduitgang vrijgehouden moet worden en vluchten
mogelijk blijft.

x

75 Veiligheidsprocedure Brandveiligheid ontbreekt Procedures brandveiligheid opstellen. x
76 Veiligheidsprocedure inbraak en vandalisme ontbreekt Procedure inbraak en veiligheid opstellen. x
77 Veiligheidsprocedure openbare orde en veiligheid ontbreekt Procedure openbare orde en veiligheid opstellen. x

78 Een onderhoudsrapport van het jaarlijks onderhoud aan nood- en
transparantverlichting ontbreekt

Jaarlijks onderhoud instellen en uitvoeren.
Onderhoudsrapportage opnemen in logboek van het
gebouw.

x

Totaal € 604K
Voorbereiding,

AKW, etc. 24%  € 749K

BTW (21%)  € 906K
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BIJLAGE 1: Overzicht geconstateerde gebreken

Nr. Geconstateerde gebreken
Foto

A.    Brandveiligheid
1 Bij de oprit gaan metalen pijpen door een scheiding  naar de Vomar. Gezien de uitvoering zijn deze niet brandwerend gemaakt. 1

2 De doorvoeren zonder leidingen zijn niet brandwerend 2 en 3

3 Op verdieping 2 gaan afvoerbuizen naar woningen. De afvoeren gaan door scheidingen, maar zijn niet brandwerend. 4 en 5

4 In de garage is onvoldoende nood- en transparantverlichting aanwezig. Transparantverlichting werkt niet en zal nagekeken moeten worden. 6 t/m 9

5 De deuren in het hoofdtrappenhuis halen brandwerendheid van 30 minuten niet, gezien het aanwezige (enkel)glas en de (ruime) sponningdiepte. 10

6 De inzetdiepte en -hoogte zijn voor de brandweer te veel, zodat er een droge blusleiding aanwezig moet zijn. Aanwezige droge blusleidingen
nakijken. 11

7 Het vluchttrappenhuis aan de achterzijde van de PG voldoet niet en is ook vanuit de garage niet te bereiken. Deuren zijn voorzien van sloten en gaan
moeilijk open. 12

8 De PG voldoet niet (meer) aan de ventilatie-eisen. Voor de gaten in de gevels zitten roosters en gebruikers hebben plastic voor de gaten/roosters
gespannen en zo de ventilatie openingen afgesloten. 13

9 Op de binnenplaats aan de Prinsengracht ontbreekt bij de vluchtdeur de aanduiding met tekst “NOODUITGANG VRIJHOUDEN”. 14

10 In de garage staat op de eerste verdieping een koelinstallatie van de ondergelegen VOMAR. Gekeken moet worden wat de vuurlast, brandrisico en de
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de installatie is.

B. Onderhoud

A.    Entree buitenzijde en hellingbaan naar laag 1

11 Naamgeving parkeergarage ontbreekt 15

12 Toegangssysteem voor betaald parkeren ontbreekt (betaald parkeren invoeren) 15

13 Parkeergarage is na sluitingstijd niet afsluitbaar 15

14 Algemene voorwaarden zijn verspreid aanwezig bij ingang en in hellingbaan 15 en 16

15 Verlichtingsniveau voldoet met 6 lux niet (te donker) 17

16 Schilderwerk wanden, plafond hellingbaan en geleiding boven aan helling is vuil c.q. beschadigd. De verflagen schilferen. 16,18

17 Wanden zijn aangereden 19
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B.    Parkeervloer laag 1

18 Vol-/ vrijsignalering c.q. weergave aantal vrije plaatsen ontbreekt

19 Schilderwerk op de betonwanden, plafond, balken en kolommen is vuil, slecht, beschadigd en er is graffiti 23, 25, 26, 33

20 Bestaande belijning slecht zichtbaar 25, 27, 32

21 Op de parkeervloer zijn donkere, dode hoeken. Verlichting verouderd 20, 27, 32

22 Officiële bebording en bewegwijzering ontbreekt (voor voetgangers en autoverkeer)

23 Kwaliteit van de markering van parkeervakken is slecht 25, 27, 32, 33

24 Markering moet afgestemd worden op toekomstig parkeerregime (nu aansluitend op parkeerschijfzone) 24

25 Markering rijrichtingen zijn slecht zichtbaar en niet eenduidig 24, 25, 27

26 Toezicht op parkeervloer ontbreekt (cameratoezicht). Daardoor wordt sociale veiligheid aangetast.

27 Voetgangerstoegangen zijn niet afsluitbaar buiten openingstijden 9, 12 en 15

28 Laadpunt voor elektrische voertuigen ontbreekt

29 De parkeervloer is versleten. Er ligt vuil op (olieresten, vocht- en dooizoutplekken, etc) en zwerfvuil op de vloer is zichtbaar aanwezig 26, 27

30 Er zijn lekkages in het dak/parkeervloeren 26, 27, 28,
30, 31

31 Verlichting in lengterichting boven de rijbaan is onvoldoende (te weinig verlichting op de rijbaan en op de parkeervakken) 27, 32

32 Bevestigingsmaterialen voor leidingen en kabels zijn verouderd 28

33 Metalen hekwerken zijn verouderd, verroest en aangetast 30

34 Metalen paaltjes tbv doorrijdbescherming tegen wanden zijn verweerd en verroest 26

35 Afbakening opstelplaats winkelwagens is slecht, verflagen aangetast 21

36 Prullenbakken vertonen sporen van vandalisme/graffity 22

37 Ventilatieroosters zijn verweerd en vertonen roest 13

38 Toegangsdeur naar vluchtopgang is vuil 29

C.    Parkeervloer laag 2 (abonnementparkeren: maatregelen gebaseerd op dát regime)

39 Schilderwerk op de betonwanden, plafond, balken en kolommen is vuil, slecht, beschadigd en er is graffiti 34

40 Bestaande belijning slecht zichtbaar 33

41 Op de parkeervloer zijn donkere, dode hoeken. Verlichting verouderd 35, 36

42 Kwaliteit van de markering van parkeervakken is slecht 35, 36
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43 Toezicht op parkeervloer ontbreekt (cameratoezicht). Daardoor wordt sociale veiligheid aangetast.

44 Voetgangerstoegangen vluchtopgang zijn niet te openen tijdens calamiteiten 12

45 De parkeervloer is versleten. Er ligt vuil op (olieresten, vocht- en dooizoutplekken, etc) en zwerfvuil op de vloer is zichtbaar aanwezig 35

46 Er zijn lekkages in het dak/parkeervloer 37, 38, 39

47 Verlichting in lengterichting boven de rijbaan is onvoldoende (te weinig verlichting op de rijbaan en op de parkeervakken) 35, 36

48 Bevestigingsmaterialen voor leidingen en kabels zijn verouderd 39, 40, 42

49 Metalen hekwerken zijn verouderd, verroest en aangetast 38, 39, 41, 42

50 Metalen paaltjes tbv doorrijdbescherming tegen wanden zijn verweerd en verroest 26

51 Prullenbakken zijn niet aanwezig

52 Ventilatieroosters zijn verweerd en vertonen roest 13

D.    Parkeervloer laag 3 (abonnementparkeren: maatregelen gebaseerd op dát regime)

53 Hellingbaanverwarming is defect

54 Parkeerplaatsen zijn vuil 43

55 Waterafvoer op de hellingbaan is verstopt en overgroeid met mos 44

56 Voetgangerstoegangen vluchtopgang zijn niet te openen tijdens calamiteiten 12

57 De parkeervloer vertoont oneffenheden bij de overgang naar de hellingbaan 45

58 Er zijn lekkages langs de randen van de hellingbaan 46, 47, 48

59 Metalen hekwerken van roldeur is verweerd en verroest 46

60 Muurtje van de hellingbaan vertoont scheuren 47

61 Wand borstwering/balustrade is sterk vervuild 49

E.    Parkeergarage: hoofdtrappenhuis en vluchtopgang

62 Traptredes van hoofdtrappenhuis zijn vuil 50

63 Vuilresten langs randen op overgang wand-vloer 51

64 Gaten in kozijnen; kozijnen niet afgewerkt en schilderwerk slecht 52, 53

65 Vloer in wachtruimte laag 1 ernstig vervuild 54

66 Liftdeuren zijn beschadigd en krassen op de deuren. Bedienknop lift beschadigd. 55

67 Trappen vluchtopgang zeer vuil 56

68 Graffiti op metselwerk vluchtopgangen 57



          Pagina 16 van 24

Gemeente Den Helder: renovatie parkeergarage Koninckshoek

69 Plafond vluchtopgang zeer vuil en schilderwerk slecht 58

70 Metselwerk buitenwand van de vluchtopgang is vervuild 59

71 Schuifdeuren 1e en 2e verdieping: noodknop wordt ten onrechte gebruikt en deuren zijn beschadigd door aanrijding

F.    Administratie, wet- en regelgeving

72 Het beoogde projectresultaat dient gedefinieerd te worden

73 Een gebouwbeheersysteem ontbreekt

74 Op de binnenplaats aan de Prinsengracht ontbreekt bij de vluchtdeur de aanduiding met tekst “NOODUITGANG VRIJHOUDEN”. 14

75 Veiligheidsprocedure Brandveiligheid ontbreekt

76 Veiligheidsprocedure inbraak en vandalisme ontbreekt

77 Veiligheidsprocedure openbare orde en veiligheid ontbreekt

78 Een onderhoudsrapport van het jaarlijks onderhoud aan nood- en transparantverlichting ontbreekt
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