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Geachte heer, mevrouw,

Op 6 augustus 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over 
brandveiligheid van hoogbouw.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Hoe wordt de brandveiligheid in de grootschalige, nieuw te bouwen woonblokken (hoogbouw) 
door de gemeente geborgd?

Antwoord:
De brandveiligheid van gebouwen wordt geborgd door toetsing van aanvragen aan, houden van 
toezicht op en handhaving van landelijk geldende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Het 
Bouwbesluit 2012 bevat onder meer bouwtechnische voorschriften over brandveiligheid. Elk 
gebouw moet voldoen aan deze voorschriften. Een aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor de activiteit bouwen wordt altijd getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Wij moeten de 
omgevingsvergunning weigeren wanneer niet aannemelijk is gemaakt dat daaraan wordt 
voldaan.

In een beperkt aantal situaties kunnen wij nadere eisen stellen en daarbij de meest recente 
inzichten betrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij gebouwen met een vloer hoger dan 70 
meter. De capaciteit van de pomp van een brandweerwagen is in dat geval niet voldoende om 
de blusleiding zonder extra pompinstallatie te laten functioneren. Een pompinstallatie kan in 
dat geval door ons verplicht worden gesteld. Om de brandveiligheid van een hoog gebouw te 
waarborgen, is in het Bouwbesluit 2012 ook de mogelijkheid opgenomen om bijvoorbeeld een 
sprinklerinstallatie verplicht te stellen.
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Als gevolg van de aanwezigheid van luchthaven Schiphol in onze gemeente is de ruimte voor 
zeer hoge gebouwen overigens beperkt. Mogelijke ontwikkelingen inzake de bouw van hoge 
gebouwen worden door ons nauwlettend gevolgd.

Vraag 2
Hoe en door wie vind hierop controle plaats gedurende het bouwproces?

Antwoord:
De taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden uitgevoerd 
door onze organisatie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De OD NZKG 
voert deze taken namens ons uit bij bedrijfsmatige bouwactiviteiten (nieuwbouw van 
bedrijfsgebouwen en woningbouwprojecten met meer dan twintig woningen). Gedurende het 
gehele bouwproces vindt risicogerichte controle plaats, waarbij constructieve veiligheid en 
brandveiligheid de hoogste prioriteit hebben. De OD NZKG beschikt over expertise met 
betrekking tot complexe bouwprojecten. Indien nodig wordt advies ingewonnen bij specialisten 
op het gebied van brandbestrijding en brandpreventie, constructieve veiligheid of ruimtelijke 
inpassing.

Vraag 3
Wordt de brandweer van de Haarlemmermeer voor en tijdens het bouwproces betrokken en om 
advies gevraagd? Zo ja, hoe is dit dan georganiseerd? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:
De brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Bij de meer complexe 
bouwplannen wordt de VRK om advies gevraagd. Dat gebeurt meestal in het vooroverleg dat 
plaatsvindt voordat de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend. Tijdens de 
bouw en bij de oplevering wordt de VRK betrokken zodra de specifieke situatie daarom vraagt. 
Bij complexe en dynamische locaties, zoals bij de projecten op luchthaven Schiphol, gebeurt dit 
wekelijks.

Soms verzoekt een bouwer om af te wijken van een voorschrift uit het Bouwbesluit 2012. Dat 
kan zelfs noodzakelijk zijn in verband met de aard en omvang van het gebouw, plaatselijke 
omstandigheden of de toepassing van innovatieve materialen, voorzieningen of installaties. Het 
Bouwbesluit 2012 biedt de mogelijkheid om met een gelijkwaardige oplossing te komen als 
deze voldoet aan het doel van het betreffende voorschrift. Dat wordt per geval beoordeeld. De 
beoordeling van gelijkwaardigheidsverzoeken gebeurt steeds vaker in de ontwerpfase van het 
te (ver)bouwen gebouw. In alle gevallen wordt de VRK betrokken bij het beoordelen van een 
gelijkwaardige oplossing.

Vraag 4
Wordt er in de nieuwbouwplannen voor hoogbouw rekening gehouden met de bereikbaarheid 
van de brandhaard door de brandweer met het voor die locatie benodigde materieel, o.a. een 
grote ladderwagen ? Zo ja, waaruit blijkt dit en hoe wordt dit met de brandweer afgestemd? Zo 
neen, waarom vind hierover geen afstemming plaats?

Antwoord:
Ja, daar wordt rekening mee gehouden. Bij het voorbereiden van nieuwe bestemmingsplannen 
en bij het afwijken van een geldend bestemmingsplan besteden wij bijzondere aandacht aan de 
bereikbaarheid van de gebouwen voor de hulpdiensten, de bereikbaarheid van de 
brandblusvoorzieningen en de brandveilige situering van gebouwen ten opzichte van elkaar. 
Nieuwe ruimtelijke plannen worden daarom altijd getoetst door de VRK.
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Vraag 5
En tot slot, wordt er binnen de huidige overheidsvoorschriften die door de gemeente worden 
gehanteerd, rekening gehouden met de opkomst van elektrische auto's? Wordt bij bouw van 
parkeergarages onder de nieuwe hoogbouwpiannen rekening gehouden met het brandgevaar 
en de gevolgen van brand door ontvlammende accu's als er meerdere elektrische auto's kunnen 
parkeren? Zo ja, welke preventieve en repressieve maatregelen zijn hier voor meegenomen in de 
ontwerpen?Zo neen, waarom niet?

Antwoord:
Nee, daar wordt (nog) geen rekening mee gehouden. De opkomst van elektrische auto's, andere 
elektrische voertuigen en ook de opkomst van waterstof als brandstof heeft de aandacht van 
Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). In het Bouwbesluit 2012 zijn 
daarover (nog) geen normen opgenomen. Het IFV doet onderzoek naar de noodzaak om 
normen op te nemen in verband met deze nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment is er nog 
onvoldoende kennis om te komen tot landelijke regelgeving over adequate risicobeheersing en 
incidentbestrijding.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gerneente^Haarlej'fTmermeer, 

de secretaris. de burgemeester,

(M/lP
urmans-Wijdevennar


