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Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften en verdere eisen verbonden:

Voorwaarden Omgevingsvergunning activiteit ‘Brandveilig gebruiken van een
bouwwerk’
NADER IN TE DIENEN GEGEVENS:
Er mag niet eerder met de bouw worden begonnen, voordat onderstaande gegevens zijn ingediend
en goedgekeurd door de afdeling Omgevingsvergunning:
● PvE van brandbeveiligingsinstallatie(s):
De betreffende gegevens omtrent de brandbeveiligingsinstallatie(s) (zoals brandmeld-,
ontruiming-, rook-en warmte afvoer-, sprinkler-, overdruk-, verhoogde ventilatie-,
drogeblusleiding-, drukverhoging- en blusgasinstallaties) dienen tijdig aangeleverd te worden.
De van toepassing zijnde ‘inspectierapporten’, ‘Programma's van Eisen’, ‘Basisdocumenten
Brandveiligheid’, ‘opleverrapporten’ (afhankelijk van het soort installatie) dienen minimaal vier weken
voor in gebruik name door de brandweer van de gemeente Heerhugowaard beoordeeld en akkoord
te zijn bevonden.
Bij de oplevering van de brandbeveiligingsinstallatie(s) dient het PvE ondertekend te zijn door alle
partijen.

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT
‘GEWIJZIGD BRANDVEILIG GEBRUIK VAN EEN BOUWWERK’:
Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorwaarden en verdere eisen:
▪ dat het gebruik voldoet aan de eisen inzake brandveilig gebruik zoals beschreven in het
Bouwbesluit 2012, voor zover in deze vergunning niet anders bepaald is;

▪

dat de omgevingsvergunning met betrekking tot brandveilig gebruik te allen tijde aanwezig is
in het bouwwerk waar de activiteiten plaatsvinden en op verzoek van degene die belast is
met het toezicht op de naleving van de gebruikseisen, ter inzage kan worden gegeven;

▪

Bouwbesluit, bijlage 1, tabel Brandmeldinstallaties:
Het gebruik van de basisschool valt in de tabel onder:
2. Bijeenkomstfunctie, c. Andere bijeenkomstfunctie;
Het gebruik van de kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar valt in de tabel onder:
2. Bijeenkomstfunctie, b. kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar;
Het gebruiksoppervlakte is groter dan 200 m2
Bij een gebruiksoppervlakte van af 200 m2 worden extra eisen aan de BMI gesteld.
Doordat de ruimte 0.14 kleiner is dan 200 m2. Zijn deze niet van toepassing.
- De aanwezige Brandmeldinstallatie dient wel te voldoen aan de huidige eisen.

▪

BMI: de bestaande Brandmeldinstallatie dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2012, artikel
6.20 en de NEN 2535. Het onderhoud moet voldoen aan de NEN 2654-1;

▪

OAI: de bestaande Ontruimingsalarminstallatie dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2012,
artikel 6.23 en de NEN 2575. Het onderhoud moet voldoen aan de NEN 2654-2;

▪

Vluchtroute aanduidingen moeten voldoen aan het Bouwbesluit, artikel 6.24, aan de NEN
6088 en aan de NEN-EN 1838, artikel 5.2 tot en met 5.6.

▪

Deuren in de vluchtroute moeten voldoen aan Bouwbesluit, artikel 6.25.

