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ALGEMENE PROJECTGEGEVENS. 

Korte omschrijving van het werk. 

Het werk bestaat uit het bouwen van een woonhuis met bedrijfsruimte aan Rosoliemolen: 5- 

5a te Boekel, gemeente Boekel. 

Opdrachtgever. 

Ontwerp. 

Bureau voor architectuur aujourd'hui Boekel 

Wielewaallaan: 1 

5427 SK Boekel 

Directie. 

Constructeur. 

Volgens nadere opgave 

Bij deze projectinformatie behorende tekeningen. 
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Werk: 2508 

Doss: 2122 

Gebruiksfunctie: 
Woonfunctie, andere woonfunctie, particulier eigendom 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  
  

          

Type: Nieuwbouw 

Hoordstuk |Afdeling JArtkel _ |d [Taetiehting [oemerkng 

2 27 21 12 |Aansturingsartkel 

22 Contorm NEN:EN 1990 [Zie bescheiden constructeur 

23 f Contorm NEN:EN 1990 en NEN-EN 1991 [Zie bescheiden constructeur 

2 Contorm NEN:EN 1990 en NEN-EN 1991 [Zie bescheiden constructeur 

22 1a Contorm NEN:EN 1999 of NEN-EN 1993 (metaal} [Zie bescheiden constructeur 

1e Contorm NENEN 1992 of NEN-EN 1996 (steenachtig materiaal} [Zie bescheiden constructeur 

Ie Contorm NEN-EN 1994 (staal-beton) [Zie bescheiden constructeur 

1a Contorm NENEN 1995 (hout) [Zie bescheiden constructeur 

Ie Contorm NEN 2608 (glas) Niet van toepassing 

IE Contorm NEN 6707 [Zie bescheiden construeteur 

2 |Ander materiaal conform NEN-EN 1990 Niet van toepassing 

3 Bij een nietin een woongebouw of ogiesgebouw gelegen gebruikstunc- _ |Zie bescheiden constructeur 

e kan bij het bepalen van het niet bezwijken als bedoeid in de artikelen 

|2.2 en 23 rekening worden gehouden met de stabilteitsvoorziening van 

|een op een aangrenzend perceel gelegen gebruiksfunctie van dezelfde 

[soort. 

25 5 n aanvollng op het bepaalde In de artikelen 2.2toten met 253 kunnen _ [Niet van toepassing 

Imet betrekking tot de belastingen op bouwwerken door aardbevingen als 

|gevolg van de gaswining in de provincie Groningen b ministeriële 

regeling nadere voorschriten worden gegeven. 

e n aanvullng op het bepaalde in de arikelen 2.2toten met 253 kunnen _ [Niet van toepassing 

Imet betrekking tot drjvende bouwwerken bij ministeriële regeling nadere 

|voorschriften worden gegeven 

[2z 2e 12 |Aansturingsartikel 

210 1 Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute [Voldoet, zie tekening 8-1 

|voert, bezwijktniet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandeompar- 

timent waarin die vuchtroute nietigt 

2 Geen vloer van een VG hoger lgt dan 7 mete |Geen vloer van een VG hogerigt dan 7 meter = 60 min. 

|Vioer van een VG tussen 7 meter en 13 meter 

|Vloer van een VG hoger dan 13 meter = 120 min. 

3 [Tijdsduur bekort met 30 minuten volgens NEN 6090 Nietvan toepassing 

277 f Contorm NEN:EN 1990 [Voldoet, coform NEN:EN 1990 

[2aUmg _ [Contorm NEN:EN 199211993/19841995/1996/1999 of NEN 6069 [Volgoet, coform NEN:EN 1992/1893/1994/19951199611999 o NEN 6069 

23 2 12 |Aansturingsartiel 

|217 1 Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een afscheiding als _ [Voldoet, zie tekening B-1 

|e rand meer dan 1,5 m hoger igt dan een aansluitende vloer, het 

|aansuitende terrein of het aansluitende water. 

2 Een trap heeft, voor zover een zijkant van een tredevlak meer dan 1,5m _ Voldoet, zie tekening B-1 

hoger igt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het 

|aansluitende water, aan die zijkant een niet beweegbare afscheiding.     
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23 

Een hellingbaan heeft indien een zijkant van de vioer meer dan 1,5 m 

hoger igt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het 

|aansuitende water, aan die zijkant een niet beweegbare afscheiding. 

Niet van toepassing 

  

Het eerste d geldt nietter plaatse van de aansluiting van de vloer aan: 

|a een trap. of b. een helingbaan. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

278 

Een vloerafscheiding als bedoeld in artkel 2.17, eerste ld, heeft een 

hoogte van ten minste 0,9 m, gemeten vanaf de vioer. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

n afwijking van het eerste d heeft een afscheiding als bedoeld inartkel 

2.17, eerste i ter plaatse van een al dan niet beweegbaar aam een 

hoogte van ten minste 0,8 m, gemeten vanaf de vioer. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

n afwijing van het eerste d, heeft een vloerafscheiding een vanaf de 

|vloer gemeten hoogte van ten minste 0,6 m, indien de som van die hoogte 

|en de breedte van de bovenregel ten minste 1 m s. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

Een afscheiding als bedoeld in arlikel 2.17, weede en derde d, heeft een 

hoogte van ten minste 0,8 m, gemeten vanaf de voorkant van de trede- 

|vlakken of vanaf de vioer van de helingbaan. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

[21e 

Een afscheiding als bedoeld in arlkel 2.17 heeft geen openingen 

|waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan de in 

tabel 2.16 aangegeven diameter. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

n afwijking van het eerste d heeft een afscheiding als bedoeld n 

|arikel 2.17 tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of 

|een vloer van een hellingbaan geen openingen waardoor een bol kan 

passeren met een doorsnede groter dan 0,1 m. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een 

helingbaan en een afscheiding als bedoeld i artikel 2.17 is niet 

|groter dan 0,05 m. 

[Vorgaet, zie tekening 8-1 

  

De bovenregel van aen In arkel 2.17 bedoelde afscheiding heeft geen 

|onderbreking van meer dan 0,1 m 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

[2z0 

Een afscheiding als bedoeld in arlkel 2.17 of een constuctieonderdeel 

|dat,instalatie die of onderdeel van een installati dat aan of naast een 

|dergelijke afscheiding is geplaatst, heeft ter voorkoming van het 

|overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven 

|een vloer, een tredeviak of een vloer van een hellingbaan. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

[2= 

    
226 

|Aansturingsartikel 

  

|227 

    
Een hoogteverschi van meer dan 0,21 m tussen vloeren waarover een 

|vluchtroute voert en tussen vioeren van verblfsgebieden, verblifsruimten, 

|toiletruimten, badruimten, of voor bezoekers bestemde vloeren, vioeren 

|van een verkeersroute die deze ruimten met elkaar verbindt of tussen een 

|van die vloeren en het aansluitende terrein wordt overbrugd door een   |vaste trap of een vaste hellngbaan. 

[Voldoet, zie tekening 8-1 
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25 232 12 [Aansturingsartikel 

|233 Een trap als bedoeld in artkel 2.27, heeft afmetingen die voldoen aan |afmetingen trap (trap naar eerste verdieping): 

|tabe2.27. |breedte trap: 1030 m. 

\vije hoogte boven trap: > 1900 mm. 

tabe12.27. |hoogte trap: 2900 m. 

|afmetingen van een trap: |aantrede ter plaatse van de Klmljn, gemeten loadrecht op de 

Minimum breedte van de trap 0,7m _ |voorkant van de trede: 220 mm 

Minimum vrije hoogte boven de trap 19m _ [hoogte van een optrede: 181,25 mm. 

Minimum aantrede ter plaatse van de kimijn, |breedte van het redevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van de 

|gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,18m _ |trede: 50 mm. 

Maximum hoogte van een optrede 0,22m _ |breedte van het tredevlak ter plaatse van de klmljn, gemeten loodrecht op 

\Minimum afstand van de kimlintotdezikanten van detrap _ 0,2m _ |de voorkant van dat vlak: 270 m. 

afstand van de klmln tot de zijkant van de trap: 300 mm. 

|afmetingen trap (trap naar tweede verdieping): 

|breedte trap: 1030 m. 

\vije hoogte boven trap: > 1900 mm. 

|hoogte trap: 2840 m. 

|aantrede ter plaatse van de klmijn, gemeten loodrecht op de 

\voorkant van de trede: 220 mm. 

|hoogte van een optrede: 177,50 mm. 

|breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van de 

|trede: 50 mm 

|breedte van het redevlak ter plaatse van de Klmljn, gemeten loodrecht op 

de voorkant van dat vlak: 270 m. 

afstand van de klmln tot de zijkant van de trap: 300 mm. 

Een trap als bedoeld in artkel2.27, sluitbij de bovenste trede, overde __ Voldoet, zie tekening 8-1 

breedte van de trap, aan op een vloer met een opperviakte van ten minste 

|0,8 m x0,8 m. 

235 Een trap als bedoeld in artkel2.27 waarvan de hellng ter plaatse van de _ Voldoet, zie tekening B-1 

klmljn groter s dan 2:3 heeft, voor zover een hoogteverschilis overbrugd 

|van meer dan 1,5 m, aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant 

|van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de 

|trap, op een hoogte van ten minste 0,6 m en ten hoogste 1 m. 

236 Een gemeenschappelike verkeersruimte met een trap voor het Nietvan toepassing 

|overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m, i ter plaatse 

|van die trap, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend. Dit geldt niet voor 

|een trap die uitsluitend bestemd is om het bouwwerk te ontvluchten. 

26 [2a2 12 |Aansturingsartikel 

243 Een helingbaan als bedoeld n de artikelen 2.27 en 6.49, heeft een Niet van toepassing 

breedte van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en een 

heling van ten hoogste: 

a. 1 : 12 indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m; 

b 1 :16 indien het hoogteverschil groteris dan 0,25 m, maar niet groter 

|dan 0,5 m, en 

e. 1 :20 indien het hoogteverschil groteris dan 0,5 m. 
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2e 224 Een hellingbaan als bedoeld in artkel 2.31 sluit aan de bovenzijde, over de [Niet van toepassing 

breedte van de hellingbaan, aan op een vioer met een opperviakte van ten 

Iminste 0,7 m x0,7 m. 

[2a5 Een helingbaan als bedoeld n artkel 227, heeft aan de zijkant een Nietvan toepassing 

|aaneengesloten geleiderand, met een vanaf de vioer van de helingbaan 

|gemeten hoogte van ten minste 0,04 m. 

27 20 12 |Aansturingsartikel 

257 1 Een beweegbaar constructieonderdeel boven een weg voor motorvoer- _ [Niet an toepassing 

|uigen of boven een strook van 0.6 m. grenzend aan die weg, ligt meer 

|dan 4,2 boven die weg of strook. 

2 Een beweegbaar constructieonderdeel boven een weg iet voormotor. _ [Nietvan toepassing 

|voertuigen, ligt meer dan 2,2 boven die weg. 

3 T.p.v. een beschermde vluchtroute waarover een beweegbaar construc- _ [Niet van toepassing 

tieonderdeel draait, heeft met het construciteonderdeel in geopende 

\stand een vrje doorgang van ten minste 0,6 m. breed en 2,2 m. hoog. 

Het eerste Um derde ig gelden niet voor van een ruimte van < 0,5 M. Nietvan toepassing 

28 26 12 |Aansturingsartikel 

257 Materiaal tp.v. of nabij een stookplaats conform NEN-EN 13501-1 Niet van toepassing 

|258 1 Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een kokerof __ |Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1 

kanaal conform NEN-EN 135011 

2 Uitzonderingen Nietvan toepassing 

|250 1 Een afvoervoorziening voor rookgas Is brandveilig, confrom NEN 6062 __ [Niet van toepassing 

2 De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoorziening _ [Niet van toepassing 

|voor rookgas van een op vaste brandstof gestookt toestel en een brand- 

|gevaarlijk dak als bedoeld in NEN 6063, van een ander bouwwerk s ten 

minste 18 m. 

[2a0 Een opstelplaats voor een open verbrandingstoesteligtnietin een toïlet- _ [Niet van toepassing 

uimte, een badruimte, of een ruimte voor het stallen van motorvoertuigen 

20 E 12 |Aansturingsartikel 

|267 f Contorm NEN-EN 13501-1 [Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening -1 

|268 f Contorm NEN-EN 13501-1 [Voldoet conform NEN:EN 135011 zie tekening 8-1 

2 Contorm NENEEN 13501-1 [Voldoet conform NEN:EN 135011 zie tekening 8-1 

3 Contorm NENEEN 13501-1 [Voldoet conform NEN:EN 135011 zie tekening 8-1 

|a Het eerste tot en met derde Îd zijn niet van toepassing op de volgoer 

bovenzijde van een dak. 

5 Contorm NEN:EN 135011 [Voldaet contorm NEN-EN 135011 zie tekening 8-1 

|269 f Contorm NEN-EN 13501-1 [Voldoet conform NEN:EN 135011 zie tekening 8-1 

2 Contorm NENEEN 13501-1 [Voldoet conform NEN:EN 135011 zie tekening 8-1 

zeea |t n afwijking van artkel 2.67 geldt voor een elektrische leiding die grenst 

|aan de binnenlucht: 

|a n extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(ca) en in overige ruimten _ Voldoet conform NEN-EN 13501-6, zie tekening B-1 

rookklasse s2(a), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-6; en 

b |de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens \Voldoet conform NEN-EN 13501-6, zie tekening 8-1 

INEN-EN 13501:8. 

2 n afwijking van artkel 267 geldt voor een pijpisolatie die grenst 

|aan de binnenlucht: 

2o 2 |z n extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(L] en in overige uimten _ [Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1           
bureau voor architectuur aujourd'hui boekel, bna 

wielewaallaan: , 5427 sk boekel 

boekel, 25 september 2022 

telefoon: 0492-322049 

info@vdbroek-partners.nl 



Werk: 2508 

Doss: 2122 

rookklasse s2(L), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en 

|de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens 

INEN-EN 13501-1 

\Voldoet conform NEN-EN 13501-1, zie tekening B-1 

  

n afwijking van artikel 2:68 geldt voor aen elektische leiding die grenst 

|aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald 

|volgens NEN-EN 13501-6. 

[Volgaet conform NEN-EN 13507:6, zie tekening B-1 

  

n afwijking van aftkel 2:68 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de 

buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald 

|volgens NEN-EN 13501-1 

[Volgaet conform NEN-EN 13507-1, zie tekening B-1 

  

[270 

|op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de 

|constructieonderdelen van elke afzonderlike ruimte, waarvoor volgens de 

|arikelen 2.67 tot en met 2.693 een eis geldt, s die eis niet van toepassing. 

Niet van toepassing 

  

|Onverminderd het eerste i s op ten hoogste 10% van de totale 

|opperviakte van de canstructieonderdelen van elke afzonderike ruïmte 

|waardoor geen beschermde vluchtroute voert, de artikelen 2.67 en 2.69a, 

|eerste en tweede d, voor wat betreft rookklasse S2, niet van toepassing. 

volgoet,zie de bestektekeningen 

  

|277 

De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens 

INEN 6063, niet brandgevaarijk. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen 

|voor personen bestemde vioer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het 

Imeetniveau, en de brandgevaarljke delen van het dak ten minste 15 m 

|vanaf de perceelsgrens liggen. Indien het perceel waarop het bouwwerk 

igt, grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of 

|een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een 

|opslag van brandgevaarlke stoffen of van brandbare niet milieugevaarijke 

stoffen wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat 

|water, da groen of dat perceel 

|Voldoet conform NEN 6063 zie tekening B-1, B-4 Um B-8 

  

[272 

Biĳ ministeriële regeling kunnen voorschrifen worden gesteld ter 

beperking van het ontwikkelen van brand en rook in een 

|constructieonderdee. 

Niet van toepassing 

  

270 2 

|Aansturingsartiel 

  

|282 

Een besloten ruimte igt n een brandcompartment. [Voldoet, zie tekening 8-1 

  

Eerste d niet van toepassing op: 

|a een toiletruimte; 

b. een badruimte 

|. een Iftschacht (conform NEN-EN 13501-1; 

|a een technische ruimte van ten hoogte 50 m 

[Voldoet, zie tekening 8-1 

  

n afwijking van het eerste d voert een extra beschermde VIuchtoutE 

niet door een brandcompartiment 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

283 

      
Brandeompartiment is niet groter dan n tabel2.8 1s aangegeven. [Voldoer, zie tekening 8-1 

  

Een brandcompariment strekt zich uit over niet meer dan een perceel [Voldoet,zie tekening 8-1 

  

n een brandcompartiment iggen ten hoogste een woonfunctie en neven- 

|functies daarvan. 

[Voldoet, zie tekening 8-1 

    n afwijking van het 5e d Is een gemeenschappelijk verblifsgebied toe- 

|gestaan, indien dat verblifsgebied een afzonderlijk brandcompartiment s   Niet van toepassing     
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270 2a3 
Een technische ruimte met een gebruiksoppeiakte van meer dan 50 m? 

|of een technische ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met 

|een totale nominale belasting van meer dan 130 kW worden opgesteld, 

s een afzonderljk brandcompartiment 

Niet van toepassing 

  

|284 
[\wBDBO van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, 

naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde viuchtroute 

|voert, naar en niet besloten veiligheidsvluchtroute en naar een lftschacht 

|van een brandweerift is = 60 min (conform NEN 6068 

Niet van toepassing 

  

n afwijking van het 1e d kan tussen een brandcomparliment en een 

besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert 

|worden volstaan met 30 minuten. 

Niet van toepassing 

  

n afwijking van het eerste d kan worden volstaan met 30 minuten ndien: 

|a. de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het 

randcompartiment niet groter i dan 500 MJím, en 

, in het gebouw geen loer van een verblifsgebied hoger ligt dan 7 m. 

boven het meetniveau. 

Niet van toepassing 

  

Het weede tot en met vierde Îd gelden niet voor aen ruimte waardoor 

|veiligheidsvluchtroute voert 

Niet van toepassing 

  

Rekenen met spiegelsymmetrisch b WBDBO tussen 2 percelen. [Voldoet, zie tekening 8-1 

  

De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en 

brandoversag van een brandcomparliment naar een ander 

randcompartiment is ten minste 30 minuten of de afstand tussen een 

brandcompartiment en een ander brandcompartiment s ten minste 5 meter. 

[Voldoet, zie tekening 8-1   
  

27 [2e 

|Aansturingsartikel 

  

|202 

Een brandcompartiment s ingedeeld in een of meer subbrandcomparti- 

Imenten of verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert 

[Voldoet, zie tekening 8-1 

  

Een beschermde vuchtroute igt niet n een subbrandcompartment [Voldoer, zie tekening 8-1 

  

Uitzonderingen Niet van toepassing 

  

Een verbljfsgebied g in een beschermd subbrandcomparliment. [Voldoet, zie tekening 8-1 

  

[2e3 

Een beschermd subbrandcompartiment heeft een gebruiksopperviakte 

|van ten hoogste de in tabel 2.91 aangegeven waarde. 

[Voldoet, zie tekening 8-1 

  

n afwijking van het eerste Id is een gezamenljke verblifsruimte een 

|afzonderlijk beschermd subbrandcomparliment met een 

|gebruiksopperviakte van ten hoogste 500 m. 

  

[2e4 [WBDBO conform NEN 6068 [Voldoet conform NEN 6068 
zie tekening B-1 

  

[WBDBO conform NEN 6068 
[Voldoet conform NEN 6068 

zie tekening B-1 

  

Bij ministeriële regeling kunnen voorschrifen worden gegeven Niet van toepassing 

  

[zeaa 

      
IDe weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartimentnaar 

|een ander subbrandcompartimentis Ra, bepaald volgens NEN 6075. 

|Voldoet conform NEN 6075, 
zie tekening 8-1 

  

De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartimentnaar 

|een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, is Ra, 

bepaald volgens NEN 6075. 

|Voldoet conorm NEN 6075, 
zie tekening 8-1 

    IDe weerstand tegen rookdoorgang van aen subbrandcomparimentnaar 

|een beschermd subbrandcompartiment, gelegen in een ander   |subbrandeompartiment, is R200, bepaald volgens NEN 6075. 

|Voldoet conorm NEN 6075,   zie tekening 8-1 
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27 2ea |e De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartimentnaar _ [Voldoet conform NEN 6075, zie tekening 8-1 

|een besloten ruimte waardoor een extra beschermde viuchtroute voert en 

naar een ftschacht als bedoeid in artkel 2.84, eerste ld, s R200, bepaald 

|volgens NEN 6075. 

2om |t IDe weerstand tegen rookdoorgang van aen beschermd Niet van toepassing 

|subbrand-compartiment naar een ander beschermd 

|subbrandeompartiment is R200, bepaald volgens NEN 6075. 

2 IDe weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd Niet van toepassing 

|subbrand-compartiment naar een subbrandcompartiment is R200, bepaald 

|volgens NEN 6075. 

3 IDe weerstand tegen rookdoorgang van aen beschermd Niet van toepassing 

|subbrand-compartiment naar een subbrandcompartiment is Ra, bepaald 

|volgens NEN 6075. 

|a IDe weerstand tegen rookdoorgang van aen beschermd Niet van toepassing 

|subbrand-compartiment naar een besloten ruimte waardoor een 

beschermde of extra beschermde vluchtroute voertis R200, bepaald 

|volgens NEN 6075. 

212 ET |Aansturingsartikel 

2102 |t |Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer [Voldoet, zie tekening 8-1 

begint een luchtroute die Ieidt naar het aansluitende terrein en vandaar 

naar de openbare weg 

2 |Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloervan _ |Niet van toepassing 

|een celfunctie of van een nevenfunctie daarvan begint een vluchtroute 

|i al dan niet via een buitenruimte, eidt naar een ander 

randcompartiment 

|a De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt n aen gebruiksgebieden _ |Voldoet, zie tekening -1 

|een uitgang van het subbrandeompartiment waarin dat gebruiksgebied igt, 

s niet groter dan de in tabe! 2.101 aangegeven waarde. 

2704 |t Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waar- _ |Voldoet, zie tekening B-1 

n de vluchtroute begint een extra beschermde viuchtroute, tenzij die 

uitgang direet grenst aan het aansluitende terrein 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 De vluchtroute voert nietlangs een beweegbaar constructeonderdeel __ |Voldoet, zie tekening B-1 

|van een andere woonfunctie dan de woonfunctie waarin de luchtroute 

begint 

3 De vluchtroute voert niet door een trappenhuis Niet van toepassing 

Uitzonderingen Niet van toepassing 

7 Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer _ [Niet van toepassing 

|dan 8 m wordt overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute. 

2706 |t Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint zijn de artkelen _ [Niet van toepassing 

|2.103, 2.104, eerste tot en met zevende Iid, en 2.105 niet van toepassing 

|vanaf het punt dat de 2 viuchtroutes door verschillende ruimten voeren. 

2 Buiten het brandcompartiment waarin de in het eerste d bedoelde tweede  [Niet van toepassing 

|vluchtroute begint, voeren de twee vluchtroute begint, voeren de twee 

|vluchtroutes niet door eenzelfde brandeompariment 

  

  

  

                
3 Uitzonderingen Nietvan toepassing 

n afwijking van het eerste ld kunnen de wee vluchtroutes door dezelfde _ [Niet van toepassing 

|212 |2106 ruimte voeren voor zover de vluchtraute een veiligheidsvluchtrouteis 
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De in het vierde Id bedoslde velligheidsvluchtroute voert Uisluitend door 

[een trappenhuis. 

Niet van toepassing 

  

|27107 [WBDBO conform NEN 6068 = 30 minuten. 

[Voldaer, zie tekening 8-1 

  

Per bouwiaag is de permanente vuurlast van een trappenhuis waardoor 

|een beschermde of een extra beschermde vluchtroute voert, met inbegrip 

|van de vanuit dt trappenhuis direct bereikbare besloten ruimten, ten 

hoogste 3.500 MJ. Bij de bepaling van de vuuriast blijft een besloten ruimte 

|als de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen die ruimte 

|en het trappenhuis ten minste 30 minuten is, bepaald volgens NEN 6068. 

Bij de n rekening te brengen vuurlast van de dakconstructie op de 

bovenste bouwiaag van het trappenhuis waardoor geen 

\viligheidsvluchtroute voert, wordt een reductie van 50% toegepast 

Dit geidt niet voor een trappenhuis als bedoeld in artkel .104, vierde d 

[vorgoet   

  

Per bouwaag i de permanente vuurlast van een besoten ruimte 

|waardoor een veiligheidsvluchtroute voert, met inbegrip van de vanuit 

|i ruimte direct bereikbare besloten ruimten, ten hoogste 3.500 M. Bij de 

bepaling van de vuurlast blijft een besloten ruimte buiten beschouwing als 

|de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen die ruimte en 

|de ruimte waardoor de veiligheidsvluchtroute voert ten minste 30 minuten 

Is, bepaald volgens NEN 6068 

  

Een besloten trappenhuis, waarin een hoogteverschil van meer dan 20 m 

|wordt overbrugd, wordt in de vluchtrichting uitsluitend bereikt door een 

|afzonderlijke beschermde vluchtroute met een loopafstand van ten minste 

2m 

Niet van toepassing 

  

Een utgang van een woonfunctie grenst niet aan een In het zesde Id 

bedoelde afzonderlijke luchtroute. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

Een vluchtroute heeft een vrje doorgang met een breedte van ten minste 

|0,85 m en een hoogte van ten minste de in tabel 2-101 aangegeven 

|waarde. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute over een trap voert. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

|27107 
Indien op een trap in totaal meer dan 600 2 vloeroppevlakte aan Ver- 

blifsgebied is aangewezen, is de breedte van de trap ten minste 1,2 m. 

Niet van toepassing 

  

10 Een niet besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert heeft een zo- 

|danige capaciteit voor de afvoer van warmte en rook, en de toevoer van. 

|verse lucht dat die ruimte tiĳdens brand gedurende langere tjd kan worden 

|gebruikt om te luchten en voor het uitvoeren van reddings- en bluswerk- 

[zaamheden. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  
  

[27107a 

|212 |2107       
De weerstand tegen rookdaorgang van aen besloten ruimte waardoor 

|een beschermde vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting 

|aansluitende besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert 

I Ra, bepaald volgens NEN 6075. 

Niet van toepassing 

  

De weerstand tegen rookdoorgang van aen besloten rUimte waardoor 

|een beschermde vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting 

|aansluitende besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute 

|vluchtroute voert is R200, bepaaid volgens NEN 6075. 

Niet van toepassing 

    De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een 

|extra beschermde vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting   |aansluitende besloten ruimte waardoor een beschermde of extra 

bureau voor architectuur aujourd'hui boekel, bna 

wielewaallaan: , 5427 sk boekel 

Niet van toepassing   
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beschermde vluchtroute voert s Ra, bepaald volgens NEN 6075 

  

De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een 

|extra beschermde vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting 

|aansluitend besloten trappenhuis waardoor een extra beschermde 

Ibeschermde vluchtraute voert is R200, bepaald volgens NEN 6075. 

Niet van toepassing 

  

De weerstand tegen rookdoargang lussen de twee ruimten, bedoeld n 

|artikel 2-106, eerste d, is R200, bepaald volgens NEN 6075. 

Niet van toepassing 

  

213 2e 

|Aansturingsartiel 

  

2120 
[vanaf een Ifttoegang van een brandweerift 1s vanaf een verdieping de 

\ttoegang op de verdieping daarboven bereikbaar via een extra 

beschermde vluchtroute. 

Niet van toepassing 

  

Een utgang van een woonfunclie grenst niet aan een In het eerste d 

bedoelde extra beschermde vluchtroute voor zover die voert door een 

uimte die direct grenst aan de fttoegang 

Niet van toepassing 

  

2721 

De loopafstand tussen een punt n een gebruiksgebied en ten minste een 

|loegang van een trappenhuis i niet groter dan 75 m. 

Niet van toepassing 

  

De loopafstand tussen een punt n een gebruiksgebied en ten minste een 

Ittoegang van een brandweeriftÍs niet groter dan 120 m. 

Niet van toepassing 

  

214 227 

|Aansturingsartkel 

  

2128 

Een bouwwerk waarin een vioer van een gebruiksgebied hoger dan 70 m 

boven het meetniveau ligt,is zo ingericht dat het bouwwerk een zelfde 

Imate van brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 2.2.1,2.8.1 

[2914,240.4,2114,2-121en2434 

Niet van toepassing 

  

Een bouwwerk waarin een vioer van een gebruiksgebied lager dan 8 m 

|onder het meetniveaw ligt s zo ingericht dat het bouwwerk een zelfde 

Imate van brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 2.2.1, 2.8.1 

[2914,240.4,2414,2121en2434 

Niet van toepassing 

  

22 

|Aansturingsartiel 

  

2130 

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelij te stellen constructieonder- 

|delen hebben een weerstandsklasse 2, conform NEN 5096. 

|Voldoet conform NEN 5096, zie tekening B-1 

  

216 22 12 

|Aansturingsartikel 

  

2133 

Biĳ ministeriële regeling kunnen aan een bouwwerk in een veilgheidszone 

|o een plasbrandaandachtsgebied of boven de volle breedte van een 

basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel van de breedte 

|van die basisnetroute betreft zodanige voorschriten worden gegeven 

|dat personen beschermd zijn tegen gevolgen van een calamiteit op de 

|weg, de spoorweg of het binnenwater waarbij gevaarlke stoffen zijn 

betrokken. 

Niet van toepassing 

      E3     2   |Aansturingsartker       
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Hoordstuk 

[Atzeling 

[Arike a 

[Teetiehting [oemerking 

  

@ 7 E 
123 |Aansturingsartiel 

  

32 

Een uiwendige scheidingsconstructie van een verbljfsgebied heeft een 

|volgens NEN 5077 bepaalde karakterstieke geluidwering met een minimum 

|van 20 68 

|Voldoet conform NEN 5077, zie tekening B-1 

  

33 

n geval van Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waar- 

|denbesluit, deze conform NEN 5077. 

Niet van toepassing 

  

|Aanvullende eis Wet geluidhinder of de Tracéwet Niet van toepassing 

  

|Aanvullende eis Wet geluidhinder of de Tracéwet Niet van toepassing 

  

Een scheidingsconstructie als bedoeld In het eerste, tweede en vierde d 

|van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde 

karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB of dB(A) ager is dan de 

arakteristieke geluidwering als bedoeld n het eerste, tweede en vierde 

d van het verblfsgebied waarin de verbijfsruimte ligt 

Niet van toepassing 

  

34 
n geval van de Wet luchtvaart vastgestelde Ke-geluidzone bij een miltaire 

uchthaven, deze conform NEN 5077 

Niet van toepassing 

  

|Aanvullende eis Wet luchtvaart. 

Niet van toepassing 

  

|Aanvullende eis Wet luchtvaart (m.b.t luchthaven Schiphol} Niet van toepassing 

  

[Aanvullende eis Wet luchtvaart. 

Niet van toepassing 

  

2z ET 

[Aansturingsartikel 

  

38 

Een tolet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventiatiesys- 

|teem, een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van 

|waterdruk of een Ift veroorzaakt n een op een aangrenzend perceel 

|gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek 

nstalatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 d8. Dit geldt niet voor een op 

|een aangrenzend perceel gelegen ichte industriefunctie of een overige 

|gebruiksfunctie. 

|Voldoet conform NEN 5077, zie tekening B-1 

  

Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, dieis opgesteld buiten de 

uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de 

ereeelgrens met een perceel voor een andere woonfunctie een 

|geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding 

Meten en Rekenen Industrielawaai 

volgoer 

  

39 

Een tolet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening 

|voor uchtverversing, een warmwatertoestel, een installaie voor verho- 

|ging van waterdruk of een Ift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke 

\verbijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen 

|woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie- 

|geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. 

|Voldoet conform NEN 5077, zie tekening B-1 

  

Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of 

|warmteterugwinning veroorzaakt n een verblifsgebied van de gebruiks- 

|functie een volgens NEN 5077 bepaald karakteritiek installatie-geluidsni- 

niveau van ten hoogste de in tabel 3.7 aangegeven waarde. 

|Voldoet conorm NEN 5077, zie tekening B-1 

  

Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die s opgesteld buten 

|de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter 

plaatse van een te openen raam of deur van een niet gemeenschappelik 

volgoer 

    Bz   3       (verbljfsgebied van een aangrenzende op hetzelide perceel gelegen 
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|woonfunetie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens 

|de Handeiding Meten en Rekenen Industrielawaai 

  

23 EA 

|Aansturingsartikel [Van toepassing op woongebouwen 

  

313 
Geluidsabsorptie conform NEN-EN 123546 [Van toepassing op woongebouwen 

  

a= e 

|Aansturingsartikel 

  

316 

Karaktenstieke Iucht-geluidniveauverschil nietleiner dan 52 dB. [Voldoet, zie tekening 8-1 

  

Karaktenstieke lucht-geluidniveauverschil nietkleiner dan 47 dB. [Voldoet,zie tekening 8-1 

  

Gewogen contact-geluidniveau niet groter dan in tabel 3.15 aangegeven 

|waarde. 

[Voldoet, zie tekening 8-1 

  

Gewogen contact-geluidniveau niet groter dan in tabel 3.15 aangegeven 

|waarde. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

317 

IKaraktenstieke lucht-geluidniveauverschil nietleiner dan 52 dB. [Voldaer, zie tekening 8-1 

  

IKaraktenstieke lucht-geluidniveauverschil nietkleiner dan 47 dB. [Voldoet,zie tekening 8-1 

  

Gewogen contact-geluidniveau niet groter dan in tabel 3.15 aangegeven 

|waarde. 

[Voldoet, zie tekening 8-1 

  

Gewogen contact-geluidniveau niet groter dan in tabel 3.15 aangegeven 

|waarde. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

Het eerste tot en met vierde Id zin niet van toepassing op de 

|geluidsoverdracht van een gemeenschappelijke ruimte naar een 

|aangrenzende gemeenschappelijke ruimte. 

Niet van toepassing 

  

Het weede en vierde i zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht 

|van een besloten ruimte naar een gemeenschappelik verkeersruimte of op 

|de geluidsoverdracht van een gemeenschappelike verkeersruimte naar 

|een niet n een verblifsgebied gelegen besloten ruimte. 

  

Het eerste tot en met vierde d zijn niet van toepassing op de 

|geluidsoverdracht van een gemeenschappelike verkeersruimte naar een 

|aangrenzende woonfuncti. 

  

3173 

Karaktenstieke lucht-geluidniveauverschil nietleiner dan 32 dB. [Voldoer, zie tekening 8-1 

  

[Gewogen contact-geluidniveau niet groter dan 79 dB [Voldoet,zie tekening 8-1 

  

Uitzonderingen. Niet van toepassing 

  

25 

|s     

[Eze 

|Aansturingsartiel 

  

  

321 

321 

Een uiwendige scheidingsconstructie van een verbljfsgebied, een tolet- 

uimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778 waterdicht 

|Voldoet conform NEN 2778, zie tekening B-1 

  

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblifsgebied, een 

|toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op 

|die canstructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover 

|die delen van invloed zijn op het kunnen binnendringen van vocht in het 

|verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, is, bepaald volgens NEN 

|2778 waterdicht 

|Voldoet conform NEN 2778, zie tekening B-1 

    Een inwendige scheidingsconstrucie van een verblijfsgebied, een tollet- 

uimte of een badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst 

|aan een ander verblifsgebied, een andere toiletruimte of een andere bad-   uimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht 

|Voldoet conform NEN 2778, zie tekening B-1     
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B5 321 

Een constructie die de scheiding vormt ussen een verblifsgebied, 

|toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op 

|die canstructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover 

|ie delen van invloed zijn op de spectfieke luchtvolumestroom naar het 

\verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, heeft een volgens NEN 

|2690 bepaalde, specifeke luchtvolumestroom van ten hoogste 20.10°% 

m (mis). 

[Volgoet conform NEN 2778, zie tekening B-1 

  

322 

Een scheidingsconstructie waarvoor een warmteweerstand als bedoeld 

n artikel .3 gelát, heeft aan de zijde die grenst aan een verblifsgebied 

|een volgens NEN2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnen- 

|opperviakte, de niet leiner is dan de n tabel .20 aangegeven waarde. 

\Voldoet conform NEN 2778, zie tekening B-1 

  

Het eerste d geldt niet voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk 

|e stellen constructieonderdelen. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

323 

Een scheidingsconstructe van een tlletruimie of een badrurmte heeft aan 

Jeen zide die grenst aan die uimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van 

|cie ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld 

niet groteris dan 0.01 kg/(m?."=) op geen enkele plaats groter dan 0.2 Kf 

s 

|Voldoet conform NEN 2778, zie tekening B-1 

  

[voor aen badruimte geldt het n het eerste id gesteide voorschritter 

plaatse van een bad of een duche over een lengte van ten minste 3 m, 

|ot een hoogte van 2.1 m boven de vloer van die ruimte. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

z6 

    

Eze 

|Aansturingsartkel 

  

320 

Een verblfsgebied heeft een voorziening voor luchverversing met een 

|volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0.9 dm/s per m= 

|vloeroppervlakte met een minimum van 7 ds 

|Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen 

  

Een verbljfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een 

|volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,7 dm/s per m= 

|vloeroppervlakte met een minimum van 7 dms. 

[Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen 

  

Een verblfsgebied of een verblifsuimte, met een opstelplaats voor een 

koektoestel heeft een voorziening voor luchterversing met een volgens 

INEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 d’’. 

[Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen 

  

Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verbljfsgebied 

heeft een capaiteit ie niet kleiner is dan de hoogste waarde die volgens 

het eerste en derde lid geldt voor elk afzonderlijk verblfsgebied. In aan- 

|vuling daarop is de capaciteit niet kleiner dan 70% van de som van de 

|waarden die volgens het eerste, derde en vierde lid gelden voor de op die 

|die voorziening aangewezen verblifsgebieden. 

Niet van toepassing 

  

Een voorziening voorluchtverversing van een tolletruimie hesft een 3- 

aciteit van ten minste 7 drm?/s, bepaald volgens NEN 1087. 

[Votgoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen 

  

Een voorziening voor luchtverversing van een badruimte heeft aen ca- 

paciteit van ten minste 14 dm?Is, bepaald volgens NEN 1087. 

[Voldoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen 

  

330     De toevoer van verse Iucht veroorzaakt in de leefzone van een Verblijfs- 

|gebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groteris   |dan 02 m/s 

[Volgoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen     
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331 

Een voorziening voor natuurljke toevoer van verse lucht is regelbaar 

n hetgebied van 0% tot 30% van de capacitet als bedoeld in artike!3.29 

|en heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten 

hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100% van de capaciteit, 

|ten minste twee regelstanden in het regelgebied die onderlng ten minste 

1094 in capaciteit verschilen. 

  

[Votgoet conorm NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen 

  

Een voorziening voor mechanische toevoer van verse Iucht heeft een 

|dichtstand, is regelbaar n het gebied van 10% tot 100% van de capaciteit 

|als bedoeld in artkel 3.29 en heeft naast een laagste stand van ten 

hoogste 10% van die capacitit en een stand van 100% van die capacítit 

|en een stand van 100% van die capaciteit ten minste een regeistand in het 

regelgebied. 

[Volgoet conform NEN 1087, zie tekening B-1 en projectberekeningen 

  

Een voorziening voor toevoer van verse lucht als bedoeld in het aerste en 

| weede lid mag zelfregelend zijn n het regelgebied. 

  

332 

Een gemeenschappelike verkeersruimte heeft een niet afsluibare voor- 

ziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capa- 

|citeit van ten minste 0,5 drm?/s per mô vloeroppervlakte van die ruimte. 

Niet van toepassing 

  

Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluit- 

bare voorziening voar luchtverversing met een volgens NEN 1087 be- 

paalde capaciteit van ten minste 1 dm’Is per mô vloeroppervlakte van die 

uimte, met een minimum van 2 dm!s. 

Niet van toepassing 

  

Een schacht voor een f heeft een niet afsluibare voorziening voor 

uchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten 

Iminste 3,2 dm?'s per mô vloeroppervlakte van die ftschacht 

Niet van toepassing 

  

Een opslagruimte voor huishoudeljk afval met een vloeroppervlakte van 

Imeer dan 1,5 m heeft een niet afslutbare voorziening voor uchtverver- 

sing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 

10 dm?/s per m? vloeroppervlakte van die ruimte. 

Niet van toepassing 

  

333 

[Verdunningsfactor volgens tabel3.33 

volgaer 

  

De volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de Uistoot van 

|een afvoervoorziening voor rookgas heeft ter plaatse van een 

Instroomopening voor de toevoer van verse lucht voor een voorziening 

|voor uchtverversing als bedoeld i artikel 3.29 ten hoogste de in tabel 3.33 

|aangegeven waarde. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven 

|afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel iggen 

buiten beschouwing. 

volgoet 

  

Een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor lucht- 

|verversing liggen op een afstand van ten mínste 2 m van de perceels- 

|grens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de 

|gebruiksfunctie. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

  334 De toevoer van de hoeveelheid verse lucht naar een verbjfsgebied vindt 

rechtstreeks van buiten plaats. 

[vorgoet, zie tekening 8-1 en projectinformatie 

    ÎTen hoogste 50% van de hoeveelheid via een niet gemeenschappelijk 

\verbifsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van dezelfde   |gebruiksfunctie worden aangevoerd. 

[vorgoet, zie tekening 8-1 en projectinformatie     
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334 

  

De toevoer van verse lucht naar een gemeenschappslijke verkeersruimte 

|vindt rechtstreeks van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht uit een der- 

|geljke ruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats. 

Niet van toepassing 

  

De toevoer van verse lucht naar een schacht voor een If vindt recht- 

streeks van buiten plaats, of via de Iftmachineruimte van buiten. Afvoer 

|van binnenlucht uit een dergelijke ruimte vindt rechtstreeks naar buiten 

plaats, of via de litmachineruimte naar buiten. 

Niet van toepassing 

  

De toevoer van verse lucht naar een opslagruimte voor huishoudelijk af- 

|val vindt rechtstreeks van buiten plaats en de afvoer van binnenlucht 

rechtstreeks naar buiten. 

Niet van toepassing 

  

[Ten minste 21 dm”1s van de capactteit van de afvoer van binnenlucht ut 

|een verbifsgebied of een verblifsruimte waarin zich een opstelplaats 

voor een kooktoestel, als bedoeld in artkel 3.29, vierde d, bevindt, wordt 

rechtstreeksnaar buiten afgevoerd. 

[vorgoet, zie tekening 8-1 en projectinformatie 

  

De afvoer van binnenlucht uit een tolletruimie of een badruimte vindt 

rechtstreeks naar buiten plaats. 

[vorgoet, zie tekening 8-1 en projectinformatie 

  

27 E 
23 |Aansturingsartikel 

  

342 

Een verblfsgebied heeft aen spuivoorziening met een volgens NEN 1087 

bepaalde capaciteit van de spuiventiatie van ten minste 6 dm?/s per m? 

|vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie 

|van dat gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capad- 

|teit zijn afgestemd 

|Voldoet contorm 1087, zie projectinformatie 

  

Een verblfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 

bepaalde capaciteit van de spuiventiatie van ten minste 3 dm?/s per m? 

|vloeroppervlakte van die uimte. In een uitwendige scheidingsconstructie 

|van die ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaci- 

|e ijn afgestemd. Ten minste een van die beweegbare constructieon- 

|derdelen is een beweegbaar raam 

[Voldoet contorm 1087, zie prejectinformatie 

  

343 

Een opening van een spuivoorziening Îgt op een afstand van ten minste 

|2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige schei- 

|dingsconstructie van de gebruiksfunctie. 

[vorgoet, zie tekening 8-1 en projectinformatie 

  

aa 

    

Eae 
23 |Aansturingsartikel 

  

349 

Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voor- 

zieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rook- 

|gas. 

Niet van toepassing 

  

350 

  
Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht en aen voorzien- 

ng voor de afvoer van raokgas voor een opstelplaats voor een verbrand- 

ingstoestel met een nominale belasting van meer dan 130 KW hebben een 

|zodanige capacitelt, dat de verbranding doeltreffend kan plaatsvinden. 

Niet van toepassing 

  

|Capaciteit volgens tabel3.50.1, conform NEN 1087. Niet van toepassing 

  

Capaciteit volgens formule 3.50, conform NEN 2757. Niet van toepassing 

  

Uitzondering, contorm NEN 2757. Niet van toepassing 

    Een combinatie luchttgevoer- verbrandingsgasavoersysteem heeft een 

|volgens NEN 2757 bepaald positief drukverschil tussen het afvoerkanaal   |voor rookgas en het toevoerkanaal voor verbrandingslucht   Niet van toepassing   
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Een combinatie van een voorziening voor de afvoer van rookgas met een 

|voorziening voor de afvoer van binnenlucht heeft een volgens NEN 2757 

bepaalde capaciteit die gelik s aan de hoogste waarde die geldt voor de 

|afzonderijke voorzieningen. 

Niet van toepassing 

  

357 
[Verdunningsfactor ten hoogste de In tabel 333 aangegeven waarde. Niet van toepassing 

  

Een instroomopening van een toevoervoor|ening voor verbrandingslucht 

Jen een uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas, iggen op 

|een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht 

|op de uitwendige scheidingsconstruetie van de gebruiksfunctie. Dit geldt 

niet voor een in een dak gelegen instroomopening of uitmonding. 

Niet van toepassing 

  

Een uimonding van een afvoervoorziening voor rookgas ligt, gemeten 

angszij aan een uitwendige scheldingsconstructie van een 

|gebruiksfunctie, niet zjnde het dak, op een afstand van ten minste 1 m 

|van de perceelsgrens. 

  

Een instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht 

|en een uitmonding van een afvoervoerziening voor rookgas, gelegen 

boven een constructieonderdeel of het aansluítende terrein, liggen, ter 

|voorkoming van gehele of gedeelteljke afsluiting van de opening door op- 

hoping van vuil f sneeuw, ten minste 0,3 m boven de bovenzijde van dat 

|constructieonderdee! of dat terrein 

Niet van toepassing 

  

352 

De toevoer van verbrandingslucht veroor]aakt In de leefjone van een 

\verbljfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet 

|groteris dan 0.2 m. 

Niet van toepassing 

  

353 

Het nwendig opperviak van sen afvoervooriening vaor rookgas heeft, 

|een volgens NEN 2757 bepaalde doorlatendheid die niet groter s dan in 

\abel 3.53 is aangegeven 

Niet van toepassing 

  

354 

De volgens NEN 1087 bepaalde nchting van de luchtstroming voor de toe- 

|voer van verbrandingslucht gaat vanuit de voorziening voor de toevoer 

|van verbrandingslucht naar een opstelplaats van een verbrandingstoe- 

stel 

Niet van toepassing 

  

Rookgas stroomt, bepaald volgens NEN 2757, vanaf de opstelplaats van 

|een verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening voor de 

|afvoer van rook. 

Niet van toepassing 

  

ze [zez 

|Aansturingsartikel 

  

363 

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over hetin 

|een bouwwerk toepassen van materialen waaruit gfige of hinderijke 

stoffen kunnen vrijkomen of waaruit oniserende stralen kunnen ontstaan. 

|Voldoet conform NEN 2757, zie tekening B-1 Um B-8 

  

Bij ministeriële regeling kunnen voorschrifen worden gegeven voor een 

uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt met de grond of 

Imet de kruipruimte voor zover die scheidingsconstructie van invloed is op 

het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwalteit van de bin- 

Inenlucht door de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke 

stoffen en ioniserende straling. 

[Voldoet conform NEN 2757, zie tekening B-1 Um B-8 

  

270 

|10     EE 
23 |Aansturingsartikel 

  

369 

369     Een uiwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder 

zijn dan 001 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmon-   |ding van: 
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|a. een afvoervoorziening voor luchtverversing: 

b. een afvoervoorziening voor rook, en 

|. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk 

|afval 

  

n afwijking van het eerste Id s een grotere opening toegestaan voor een 

nest of een vaste rust- of verblifplaats voor bij of krachtens de Flora- en 

|faunawet beschermde diersoorten. 

Niet van toepassing 

  

Het eerste d is van overeenkomstige loepassing op een mwendige 

|scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie 

|waarop het eerstelid niet van toepassing i. 

Niet van toepassing 

  

370 

Een gebruiksfunctie heeftter plaatse van een Uitwendige scheidingscon- 

\structie, een scherm tot een vanaf het aansluítende terrein gemeten diep- 

|e van ten minste 06 m. Het scherm heeft geen openingen die breder zijn 

|dan 001 m. 

volgaet, zie de bestektekeningen 

  

Het eerste d i van overeenkomstige loepassing op een nwendige 

|scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie 

|waarop het eerstelid niet van toepassing i. 

volgoet,zie de bestektekeningen 

  

uizondering. Niet van toepassing 

  

a7 [E7a 

|Aansturingsartikel 

  

375 

      

Een verblfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equvalente 

|daglchtoppervakte die niet kleiner is dan de in tabel 374 gegeven 

|opperviakte. 

|Voldoet conform NEN 2057, zie tekening B-1 en projectberekeningen 

  

Een verbljfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente 

|daglchtoppervakte die niet kleiner is dan de in tabel 374 gegeven 

|opperviakte. 

[Voldoet conform NEN 2057, zie tekening B-1 en projectberekeningen 

  

  

Bij het bepalen van een equivalente dagichtoppervlakte als bedoeld in het 

|eerste I 

|. bljven bouwwerken en daarmee gelijk e stellen belemmeringen, die op 

|een ander percee liggen, buiten beschouwing: 

. bljven daglchtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die 

|op een loodrecht op het projectieviak van die openingen gemeten afstand 

|van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, 

|waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een 

|openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt 

|aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het 

|openbaar water, en 

. is de in rekening te brengen belemmeringshoek q, bedoeld in NEN 2057   |voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 25° 

[Voldoet conform NEN 2057, zie tekening B-1 en projectberekeningen 
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Doss: 2122 

Hoordstuk |Afdeling  JArtkel _ |d [Teetiehting [oemerkng 

|a |a |s 123 [Aansturingsartkel 

e Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 10 m=aan __ Voldoet, zie tekening B-1 en projectberekeningen. 

niet-gemeenschappelijk verblifsgebied 

[a7 1 Een verbljfsgebied en een verblijfsruimte hebben boven de vloer een [vorgaet, zie tekening 8-1 en projectberekeningen 

hoogte van ten minste 2,1 m. 

2 n ten minste een verblfsgebiedigteen verblijfsruimte meteen loer. __ |Voldoet, ie tekening B-1 en projectberekeningen 

|opperviakte van ten minste 7,5 m? en een breedte van ten minste 2.4 m. 

|z EN 12,3 _ [Aansturingsartikel 

[a14 Een gebruiksfunctie heeft ten minste het n tabel4.13 aangegevenaantal _ |Voldoet, zie tekening B-1 

|toiletruimten. 

|16 Een toietruimte als bedoeld in artikel4.14 heeft een vloeroppervakte van _ [Voldoet, zie tekening B-1 

|ten minste 0,64 m:, met een breedte van tenminste 0,6 m en een hoogte 

boven de vioer van ten minste 2 m. 

|7 |aa 123 _ |Aansturingsartkel 

442 Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een aanrecht en een [Voldoet, zie tekening 8-1 

|opstelplaats voor een kooktoestel die in een besloten ruimte liggen. 

[aas 1 Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld n artikel 4 42, eerste lid, _ [Voldoet, zie tekening B-1 

heeft een voeropperviakte van ten minste 0,7 m x 04 m. 

2 Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld n artikel 442 eerste _ Voldoet, zie tekening B-1 

d, heeft een voeroppervakte van ten minste 0,4 m x 0.4 m.               
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Hoordstuk 

[Atzeling 

[Arike a 

[Teetiehting [oemerking 
  

& 

    

51 E 
123 |Aansturingsartiel 
  

52 

Een gebruiksfunctie heeft een volgens NTA 8800 bepaalde energie- 

behoefte en primair fossiet energiegebruik en minimum waarde voor het 

|aandeel hernieuwbare energie van ten hoogste de in tabel 5.1 

|aangegeven waarde. 

[Volgoet contorm NTA 8800, zie projectinformatie 

  

n afwijking van het eerste d hoeft een woongebouw iette voldoen aan 

|de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie, voor zover 

het als gevolg van locatiegebonden omstandigheden niet mogelijk is 

|daaraan te voldoen. 

Niet van toepassing 

  

Bij toepassing van dîtartikel gelden vaor een nevenfunctie van de 

|woonfunetie de eisen aan de woonfundtie. 

vorgoer 

  

Bij toepassing van dit artkel op een gebruiksfuncie In een gebouw of 

|een gedestte daarvan, met een naar gebruiksoppervlak gewogen 

|gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit van 180 kJm?K of minder, 

bepaaid volgens NTA 8800, worden de in tabe! 5.1 aangegeven 

Imaximumwaarden voor energiebehoefte verhoogd met 5 kWh/mE r 

Niet van toepassing 

  

Biĳ ministeriële regeling kunnen nadere voorschrifen worden gegeven 

|over het i dit artkel bepaalde. 

Niet van toepassing 

  

  

53 

Een vericale uitwendige scheidingsconstructie van een verblifsgebied, 

|een toletruimte of een badruimte, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde 

|warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde. 

[Vorgaet contorm NTA 8800, zie projectinformatie 

  

n afwijking van het eerste d heeft de uitwendige scheidingsconstructie 

|van een drjvend bouwwerk op een op 1 januari 2018 bestaande 

Iigplaatslocatie een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van 

|ten minste 37 mKW. 

Niet van toepassing 

  

Een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructe van een 

\verblijfsgebied, een toletruimte of een badruimte, heeft een volgens 

INTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 

|gegeven waarde. 

volgoet, zonform NTA 8800, zie projectinformatie 

  

n afwijking van het derde d heeft de uitwendige scheidingsconstructie 

|van een drjvend bouwwerk op een op 1 januari 2018 bestaande 

Iigplaatsloeatie een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van 

|ten minste 4,5 mKW. 

Niet van toepassing 

  

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblifsgebied, een 

|toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op 

|die canstructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover 

|e delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens 

INTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 

|gegeven waarde. 

volgoet, zonform NTA 8800, zie projectinformatie 

  

  
Een uiwendige scheidingsconstrustie die de scheiding vormt tussen een 

\verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en de grond of het water, 

met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere 

|constructies, voor zover die delen van invioed zijn op de warmte- 

|weerstand, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van   |n minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.   
volgoet, zonform NTA 8800, zie projectinformatie 
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53 

n afwijking van het eerste, tweede en zesde lid heeft de uitwendige 

|scheidingsconstructie van het drijfichaam van een drijvend bouwwerk 

|een volgens NTA 8800 bepaalde warmteweerstand van ten minste 

13,7 m2K/W en bij een op 1 januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een 

|warmteweerstand van ten minste 2,6 m2K/W. 

Niet van toepassing 

  

Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen aen 

\verblijfsgebied, een toletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet 

|wordt verwamd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel 

|dan het verblijven van personen, hesft een volgens NTA 8800 bepaalde 

|warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde. 

Niet van toepassing 

  

Ramen, deuren en kozijnen in een in het eerste tot en met achtste 1S 

bedoelde scheidingsconstructie hebben een volgens NTA 8800 bepaalde 

|warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 Wim?:K. De gemiddelde 

|warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in de in 

het eerste tot en met achtste d bedoelde scheidingsconstructies van een 

lbouwwerk is, bepaald volgens een bij ministeriële regeling gegeven 

bepalingsmethode, ten hoogste 1,65 Wim?:K. 

volgaet, zonform NTA 8800, zie projectinformatie 

  

10 

Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdel- 

[en in een in het eerste tot en met derde lid bedoelde scheidingsconstruc- 

e hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt 

|van ten hoogste 1,65 Wim2.K. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

12 

Het eerste tot en met achtste l zijn niet van toepassing op aen opperlak- 

|e aan scheidingsconstructies, waarvan de getalswaarde niet groteris 

|dan 2% van de gebruiksopperviakte van de gebruiksfunctie. 

[Vorgoet, zie tekening 8-1 

  

54 

De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestraom van hettotaal aan 

\verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctieis 

niet groter dan 0,2 m?s. 

[vorgoet, zie tekening 8-1 en projectinformatie 

  

n afwijing van het eerste d, heeft een gebouw of een gedeelie daar- 

|van dat op niet meer dan een perceel igt, met meerdere gebruiksfuncties 

|waarvoor volgens het eerste lid een eis aan de luchtvolumestroom geldt, 

|een volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan 

\verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van de gebruiksfuncties die 

niet groteris dan 0,2 ?. 

Niet van toepassing 

  

5z 

    
E 

23 |Aansturingsartikel 

  

5e 

  
De gebruiksfunctie heeft een mileuprestatie van ten hoogste 0,8 bepaald 

|volgens de bepalingsmethaden milieuprestatie gebouwen en 

[owwe-werken. 

|Voldoet,zie projectinformatie 

    Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het n 

het eerste en tweede d bepaalde.   Niet van toepassing     
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Doss: 2122 

Hoordstuk |Afdeling  JArtkel _ |d [Teetiehting [oemerking 

& e E 12 |Aansturingsartkel 

|z |a Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voertheeft _ [Niet van toepassing 

|een verlichtingsinstalltie die een op de loer en het tredeviak gemeten 

|verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 |ux. 

3 |a Een Ifkooi van een te bouwen bouwwerk heeft noodveriehting, Nietvan toepassing 

7 Noodveriichting als bedoeid in het eerste tot en met zesde d geeft binnen _ [Niet van toepassing 

15 seconden na het utvallen van de voorziening voor elektrieiteit gedu- 

rende ten minste 60 minuten een op de vioer en het tredevlak gemeten 

|verlichtingssterkte van ten minste 1 IUx. 

z Een verlichtingsinstallatie als bedoeid in de arlkelen 6-2en 6.3is aange- _ [Niet van toepassing 

stoten op een voorziening voor elektriciteit als bedoeld n artikel 68. 

z [e7 12 |Aansturingsartikel 

E 1 Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan: De voorziening voor elekticiteit voldoet conform NEN 1010 

|a. NEN 1010 bij lage spanning, en 

b NEN-EN:IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 bi hoge spanning. 

E 1 Een te instaleren voorziening voor gas voldoet aan: Niet van toepassing 

|a. NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en 

b. NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager 

|dan 40 bar. 

3 Een te bouwen bouwwerk met een In artikel 610 bedoelde aansluiting op _ [Niet van toepassing 

het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, leidingdoorvoeren 

|en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768. 

10 1 Een n arikel 6.8, eerste en tweede d, bedoelde voorziening voorelek- _ [Voldoet, zie tekening B-2 

|tricteitis aangesloten op het distributienet voor elektricititindien: 

|a. de aansluitafstand niet groteris dan 100 m, of 

b. de aanslutafstand groteris dan 100 m en de aansluitkosten niet hoger 

zijn dan bij een aansluitafstand van 100 m. 

| Niet meer verpicht, Herbyj s de partculer echter wel afhandelik van de 

[medewerking van de netbeheerder. 

2 Een in arike! 6.9, eerste en tweede Îd, bedoelde voorziening voorgas __ [Niet van toepassing 

s aangesloten op het distributienet voor gas indien: 

|a. de aansluitafstand niet groteris dan 40 m, of 

b. de aanslutafstand groteris dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger 

zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m. 

| Niet meer verpicht, Hlerbij s de partculier echter wel afhandelijk van de 

[medewerking van de netbeheerder. 

3 Een te bouwen bouwwerk met een of meer verblifsgebiedenis aange- _ [Niet van toepassing 

        
stoten op het distributienet voor warmte indien: 

|a. de aansluitafstand niet groteris dan 40 m, of 

b. de aanslutafstand groteris dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger 

zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m. 
  

| Niet meer verpicht, Hlerbij s de partculier echter wel afhandelijk van de   [medewerking van de netbeheerder.       
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Doss: 2122 re 

& E e 12 [Aansturingsartikel 

|12 f Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006. De voorziening voor drinkwater voldoet conform NEN 1006 

2 Biĳ ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven, Niet van toepassing 

613 f Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006 De voorziening voor warmwater voldoet zonform NEN 1006 

2 Bij ministeriële regeling kunnen voorschrifen worden gegeven, Niet van toepassing 

14 Een in arikel 6.12 bedoelde watervoorziening is aangesloten op hetopen- |Voldoet, zie tekening B-2 

bare distributienet voor drinkwater, indien: 

|a. de aansluitafstand niet groteris dan 40 m, of 

b. de aanslutafstand groteris dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger 

zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m. 

a e 12 [Aansturingsartikel 

|616 1 Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van huis- _ [Voldoet, zie tekening B-3 en B-32 

houdelijk afvalwater of hemelwater dat het water zonder nadelige gevol- 

|gen voor de gezondheid kan worden afgevoerd. 

2 Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater heeft: |Voldoet conform NEN 3215, zie tekening B-3 en B-3a. 

|a bi een te bouwen bouwwerk: een capaiteit, een lucht- en waterdicht- 

heid en een uitmonding en capaciteit van de ontspanningsleiding die vol- 

|doen aan NEN 3215; 

b. bj een bestaand bouwwerk: een zodanige capacteit dat elk daarop 

|aangesloten Iozingstoestel binnen 5 minuten kan worden geleegd en een 

ucht- en waterdichtheid die voldoen aan NEN 3215. 

  

  

  

  

  

  

617 1 Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de [Voldoet conform NEN 3215 zie tekening B-1, B-3 en B-3a 

|opvang en afvoer van hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde 

|capaciteit 

2 Een binnen aan bouwwerk gelegen voorziening vaorde opvang enaf- __ [Nietan toepassing 

|voer van hemelwater is, bepaald volgens NEN 3215 ucht- en waterdicht 

18 1 Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening door een Ui [Voldoet, zie tekening B-3   

|wendige scheidingconstructie van een bouwwerk igt zoveel mogelijk 

haaks op de scheidingsconstuctie 

2 De gebouwaansluiing van een afvoervoorziening op de op heteigeneerf _ [Voldoet, zie tekening B-3 

|f terrein gelegen riolering of andere voorziening voor afvoer van afval- 

|water is zodanig dat bj zeting de dichtheid van de aansluiting en de af- 

|voer gehandhaafd blft 

3 Een gebouwaansluiting waardoor huishoudelijk afvalwater wordtgeleid: _ [Voldoet, zie tekening B-3 

|a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting: 

b. heeft een loeiend beloop: 

. s waterdicht; 

a. 

  

  

heeft een voldoende inwendige middelijn, en 

bevat geen beer: of rotingput 

|a Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van een _ [Voldoet conform a. NEN 7002; b. NEN 7003 c. NEN 7013; 

|gebouwaanstuiting voldoet aan: a. NEN 7002; b. NEN 7003; c. NEN 7013; |. NEN-EN 1401-1; e. NEN-EN 295-1;f. NEN-EN 295-2, en q. NEN-EN 295- 

d. NEN-EN 1401-1; e. NEN-EN 295-1;f. NEN-EN 295-2, en g NEN-EN 295-3 

  

  

    

  

                
  

5 Door bevoegd gezag bepalingen, Nietvan toepassing 

5 [ee L2 |Aansturingsartikel 

[e21 f Rookmelders conform NEN 2555. |Voldoet conform NEN 2555 zie tekening B-1 
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e22 

[Aansturingsartikel 

  

[s25 

Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot 

|een trappenhuis van een te bouwen woongebouw draait bij het openen 

niet tegen de vuchtrichting i. 

Niet van toepassing 

  

Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of 

uitgangscontrole in een vluchtroute mogen het vuchten niet belemmeren. 

Niet van toepassing 

  

Een deur die toegang geefttot een overdruktrappenhui is voorzien van 

|een aanduiding waaruitblijt dat hard duwen noodzakelijk Kan zijn 

Niet van toepassing 

  

[eze 

Een beweegbaar constructieonderdeel i een inwendige scheidingscon- 

\structie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag en 

randoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geidt, s zelfsluitend. 

Niet van toepassing 

  

Het eerste d geldt niet voor een deurin een niet-gemeenschappelijke 

doorgang. 

Niet van toepassing 

  

67 

    

27 

|Aansturingsartikel 

  

[sze 

Een gebruiksfunctie met een vioer van een verblfsgebied hoger gelegen 

|dan 20 m boven het meetniveau, heeft een droge blusleiding. 

Niet van toepassing 

  

Bij ministeriële regeling kan een droge blusleiding in andere gevallen dan 

n het eerste lid bepaald worden voorgeschreven en kunnen voorschrit- 

|en ter zake van droge blusleidingen worden gegeven. 

Niet van toepassing 

  

De loopafstand tussen een brandslangaansluiing van een droge bluslet- 

|ding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied is 

niet grater dan 60 m voor nieuwbouw en 110 m voor bestaande bouw. 

Niet van toepassing 

  

Een droge blusleiding van een te bouwen bouwwerk voldoet aan NEN 

EN 

Niet van toepassing 

  

De inichting van een droge blusleiding van een bestaand bouwwerk 

|voldoet aan NEN 1594 

Niet van toepassing 

  

|Onverminderd het bepaalde in artkel 1.16, eerste d, worden een bij of 

krachtens de wet voorgeschreven droge blusleiding en een pompinstalia- 

e bij oplevering en daama eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 

EN 

Niet van toepassing 

  

30 

Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit eldtniet 

Indien de aard, igging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het in- 

|dien de aerd, lgging of het gebruik 

Niet van toepassing 

  

De afstand tussen een bluswatervoorziening en een brandweeringang, iS 

ten hoogste 40 m. 

Niet van toepassing 

  

Een bluswatevoorziening IS onbeperkt toegankeljk voor bluswerkzaam- 

heden 

Niet van toepassing 

  

32 

  
Een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande automatische 

brandblusinstalatie is voor|en van een geidig inspectiecertificaat dat s 

|afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vastopgestelde 

Brandbeheersings- en Brandblussystemen. 

Niet van toepassing 

    Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstalatie S 

|voorzien van een geldig inspectiecertificaat datis afgegeven op grond   |van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties. 

Niet van toepassing     
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EES 

[Aansturingsartkel 

  

|36 
Een bouwwerk voor het verbljven van personen heeft een brandweerin- 

|gang. Dit geldt niet indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouw- 

|werk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist 

Niet van toepassing 

  

Indien een bouwwerk een brandweeringang moet hebben meerdere 10e- 

|gangen heeft, worden in overleg met de brandweer een of meer van die 

|loegangen als brandweeringang aangewezen. 

Niet van toepassing 

  

n een bouwwerk met een brandmeldinstalatie met doormelding, wordt 

|een brandweeringang bij een brandmelding automatisch ontsloten of 

randweer s bepaald. 

Niet van toepassing 

  

37 

ÎTussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk 

|voor het verbljven van personen ligt een verbindingsweg die geschikt is 

|voor voertuigen van de brandweer en andere hupverleningsdiensten. 

Niet van toepassing 

  

Uitzonderingen. Niet van toepassing 

  

Eisen aan een verbindingsweg Niet van toepassing 

  

Een verbindingsweg is over de in het derde !id voorgeschreven hoogte 

|en breedte vrijgehouden voor voerluigen van de brandweer en andere 

hulpverleningsdiensten. 

Niet van toepassing 

  

Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten, kunnen door hulpdiensten 

|snel en gemakkelik worden geopend of worden onts!oten met een 

|systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. 

Niet van toepassing 

  

38 

Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige opster 

plaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeftreffende verbinding tus- 

|sen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd. 

Niet van toepassing 

  

Uitzonderingen. Niet van toepassing 

  

De afstand tussen een opstelplaats en een brandweeringang, is ten 

hoogste 40 m. 

Niet van toepassing 

  

Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven. 

hoogte en breedte, vrijgehouden voor brandweervoertuigen. 

Niet van toepassing 

  

Hekwerken die een opstelplaats afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel 

|en gemakkelijk worden geopend of worden onsloten met een systeem 

|dat n overleg met de brandweer is bepaald. 

Niet van toepassing 

  

EE 

Een te bouwen gebouw waarvan een vioer van een verblifsgebied 

hoger igt dan 20 m boven het meetniveau heeft een brandwerift. 

Niet van toepassing 

  

es a 

|Aansturingsartikel [Niervantoepa 
  

g, zanvulende regels tumneneiighei. 

  

|10 [ea8 

|Aansturingsartikel 

  

|29 

ÎTen minste een route tussen de openbare weg en ten minste een toe- 

|gang van een toegankelijkheidssector van een gebouw loopt over een 

|weg of pad met: a. een breedte van ten minste 1,1 m, en 

. bj een te overbruggen hoogteverschil van meer dan 0,02 m, een 

helingbaan als bedoeid in afdeling 2.6. 

Niet van toepassing 

  

Een doorgang waardoor een in het eerste d bedoelde rouie voert heeft 

|een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrie hoogte van ten 

minste 2 m. 

Niet van toepassing 

      [eze   2     |Aansturingsartker   [Nervantoepas:   g, eisen La.V, Gen woongebouw.   
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Doss: 2122 

& e12 E 12 [Aansturingsartikel 

|53 1 Indien onderhoud niet v kan worden uitgevoerd zondergebouwge- __ [Niet van toepassing 

bonden veiligheidsvoorzieningen, heeft een te bouwen gebouw daarvoor 

|voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen. 

2 Biĳ ministerisle regeling kunnen voorschriften worden gegeven. Nietvan toepassing   
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Doss: 2122 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

|dan 1.000 Iiter van een in dat onderdeel bedoelde aliesoort toegestaan 

Indien de wijze van opslag en gebruik daarvan zodanig is dat het ont- 

staan van een brandgevaarijke situatie en de ontwikkeling van brand 

naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende worden voorkomen. 

Hoordstuk |Afdeling  JArtkel _ |d [Teetiehting [oemerking 

7 1 z 12 |Aansturingsartikel 

72 1 Het s verboden te roken of open vuur te hebben: Niet van toepassing 

|a. in een ruimte di is bestemd voor de ops!ag van een brandgevaarljke 

stof; b bi het verrichten van een handeling die het utstromen van een 

brandgevaarlijke stof kan veroorzaken, en c. ij het vullen van een brand- 

stofreservoir met een brandgevaarlike stof, 

73 Een zelfsluitend constructieonderdeel, mag nietin geopende stand zijn __ [Niet van toepassing 

|vastgezet tenzij het constructieonderdeel bij brand en bi rook door brand 

|automatisch wordt losgelaten. 

74 f |Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren, [Voldaer, zie tekening 8-1 

ä Uitzondering op is het eerste d, onderdeel . Niet van toepassing 

3 Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte __ Voldoet, zie tekening B-1 

|ontwikkelen voldoet aan brandkiasse A1, als bedoeldin NEN-EN 13501-1 

|t is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064. 

a n een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen __ [Niet van toepassing 

|aanwezig. 

5 Het eerste o en met vierde Îd gelden niet voor aen niet-gemeenschappe _ [Niet van toepassing 

ijke ruimte. 

& Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschrifen worden gegeven __ [Nietan toepassing 

|over de bijdrage aan brandgevaar van aankleding. 

75 1 n een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, Nietvan toepassing 

|schappen, podia en daarmee vergelijkbareinrichtingselementen zijn 

brandveilig 

2 |Aanvullende bepalingen Nietvan toepassing 

3 Het eerste en tweede d gelden niet voor een nietgemeenschappelike __ [Niet van toepassing 

uimte 

76 1 In, op of nabij een bouwwerk is geen brandgevaarljke stof als bedoeld __ [Niet van toepassing 

n tabel 7.6 aanwezig. 

2 Uitzonderingen waardoor eerste d niet van toepassing . Nietvan toepassing 

3 Uitzonderingen waardoor eerste d niet van toepassing . Niet van toepassing 

|a Bij het berekenen van een toegestane hoeveelheid als bedoeld n het Niet van toepassing 

weede lid, onderdeel a, wordt een aangebroken verpakking als een volle 

Imeegerekend. 

5 n afwijking van het derde d, onderdeel , s de aanwezigheid van meer _ [Niet van toepassing. 

  

  
Bedrifsmatige opslag van brandbare niet-mileugevaarljke stoffen is zo- 

|danig dat ij brand geen onveilige sítuatie kan ontstaan voor een op een 

|aangrenzend perceel gelegen of op dat perceel volgens het bestemmings- 

plan nog te realiseren gebouw dat op grond van hoofdstuk 2 een brand- 

|compartiment of een gedeette van een brandcompartiment s, of voor een 

|speettuin, kampeerterrein of opslag van brandgevaarlke stoffen.   
Niet van toepassing 
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Doss: 2122 

7 T 77 ä Eisen aan opslag van hout Nietvan toepassing 

3 [Wijze van meten van de straïngsbelasting Niet van toepassing 

78 n een ruime met een of meer verbrandingstoestellen meteentotaleno _ [Niet van toepassing 

minale belasting van meer dan 130 KW zijn geen brandbare goederen 

|opgeslagen of opgesteld. 

7e f Eisen aan gebruik verbrandingstoestel Nietvan toepassing 

2 [van een brandveiige opstelling als bedoeld n heteerste d, onderc‚isin _ [Niet van toepassing 

Iieder geval sprake indien de opsteling brandveilig is, bepaald volgens 

INEN 3038, 

710 Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand. Nietvan toepassing 

[7z z 12 |Aansturingsartikel 

712 1 Een deur op een vluchtroute is bi aanwezigheid van personen in het Niet van toepassing 

bouwwerk uitsluitend gesloten indien die deur tjdens het vluchten, zon- 

|der gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellk over de ten 

minste vereiste breedte kan worden geopend. 

3 Het eerste d geldt niet voor een niet-gemeenschappelike vluchtroute. __ [Nietvan toepassing 

715 1 ÎTegen of onder het plafond aangebrachtglas is veiligheidsglasofglas __ [Niet van toepassing 

|voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte 

|van 0,016 m. 

2 [Textiel, folie of papierin horizontale toepassing is onderspannen met me- _ |Niet van toepassing 

|taaldraad op een onderlnge afstand van ten hoogste 0,35 m, of metaal- 

|draad in twee richtingen met een maximale maaswijdte van 0,7 m. 

3 |Aankleding in een besloten ruimte mag bi brand geen druppelvorming ge- [Niet van toepassing 

|ven boven een gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door 

personen. 

|a Het eerste tot en met derde Îd gelden niet vaor aen niet-gemeenschappe- [Niet van toepassing 

ijke ruimte. 

716 Restrisico vellg vluchten bij brand, Nietvan toepassing 

73 [za7 12 |Aansturingsartikel 

718 1 Een woonfunctie wordt niet bewoond door meer dan éën persoon per |Volgoet,zie tekening 8-1 en de projectinformatie 

12 m gebruiksopperviakte. 

3 Het eerste en tweede d zijn niet van toepassing op een woontuncie Nietvan toepassing 

|waarin door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asiel- 

|zoekers wordt geboden. 

719 1 De concentratie van asbestvezels in een voor personen toegankelike Niet van toepassing 

ruimte van een bestaand bouwwerk i niet groter dan 100.000 vem?, 

bepaald volgens NEN 2991 

2 De concentratie van formaldehyde in een voor personen toegankelijke __ [Niet van toepassing 

ruimte van een bouwwerk is niet groter dan 120 g/m?, bepaald volgens 

INEN-EN-1S0 16.000-2. 

720 Bouwaligheid Nietvan toepassing 

721 [Zindeljke staat van bouwwerken, open erven en terreinen Hieraan moet voldaan worden 

722 Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen Hieraan moet voldaan worden               
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Hoordstuk |Afdeling  JArtkel __ |d [Teetiehting [oemerking 

@ e EM 12 |Aansturingsartkel 

z [Veilgheid in de omgeving Hieraan moet voldaan worden, zie tekening 8-1 

E3 [Veiigheidsplan Hieraan moet voldaan worden, zie tekening 8-1 

m Geluidhinder Hieraan moet voldaan worden, zie tekening 8-1 

E [Trilingshinder Hieraan moet voldaan worden, zie tekening 8-1 

E stofhinder Hieraan moet voldaan worden, zie tekening 8-1 

87 Grondwaterstand Hieraan moet voldaan worden, zie tekening 8-1 

ez E 12 |Aansturingsartikel 

E Scheiden bouw: en sloopafval Hieraan moet voldaan worden, zie tekening 8-1               
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