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onderzoek gemeentelijk toezicht brandveiligheid zorginstellingen

Collegevoorstel
Inleiding
De inspectie Leefomgeving en Transport heeft een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het gemeentelijk
toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen. Dit onderzoek bestond uit een interview met alle
Nederlandse gemeenten en uit een dossieronderzoek bij 10% van die gemeenten. Onze gemeente was/is
geselecteerd voor dit dossieronderzoek. Het onderzoek heeft in mei 2012 plaatsgevonden. Op 3 september
jl. stuurde de inspectie ons haar brief met bevindingen (zie bijlage 1). De inspectie twijfelt of het toezicht op
de brandveiligheid van de zorginstellingen in onze gemeente adequaat is. Een afschift van de brief stuurde
de inspectie aan de raad en het college van Gedeputeerde Staten.
Feitelijke informatie
Het onderzoek
In de periode mei 2012 zijn diverse stukken aan de inspectie toegezonden zoals:
- het beleidsplan integrale handhaving 2005-2009 zoals opnieuw vastgesteld (met wijzigingen) in het
raadsbesluit van 16 december 2008;
- het uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2012;
- het jaarverslag integrale handhaving 2010 en
- de ingevulde vragenlijst van de inspectie (zie bijlage 2).
De inspectie wilde van drie zorginstellingen de dossiers onderzoeken, te weten van Zandley (voorheen
Jacobushof, Drunen), Sint Antonius (Heusden) en Sint Janshof (Vlijmen). Specifiek wilde de inspecteur de
laatste drie controle-/bezoekrapporten inzien en de eventueel bij de controle gebruikte checklisten.
Van de drie zorginstellingen zijn dossiers van de verleende gebruiksvergunningen aanwezig. Controleren en
handhavendossiers bleken er niet te zijn. Daarop heeft de inspecteur afgezien van verder onderzoek.
Ter toelichting is aan de inspectie meegedeeld dat in 2008 een toezichtsprogramma brandveiligheid is
opgesteld. De zorginstellingen zijn hierbij ingepland in een toezichtfrequentie van één keer per twee jaar.
Volgens dit programma stonden de drie zorginstellingen gepland voor een controle in 2011. Deze controles
zijn verschoven naar 2012. Hiervoor zijn twee redenen. De eerste hangt samen met de vorming van de
regionale brandweer in 2011. De tweede reden is dat in de loop van 2011 bekend werd dat in 2012 een
regionaal project zou worden uitgevoerd naar het energieverbruik in zorginstellingen (milieucontrole).
Daarop is besloten de twee controles (brandveiligheid en milieu) gelijktijdig en dus integraal uit te voeren.
Voor de Zandley is, na gehele herbouw/nieuwbouw aan de Stationsstraat in Drunen, in 2010 een nieuwe
gebruiksvergunning verleend. Tijdens de bouw heeft de brandweer diverse malen gecontroleerd.
Vastgesteld werd dat aan de voorschriften van de vergunning is voldaan. Daar hebben dus in 2010/2011
diverse controles plaatsgevonden.
Bevindingen inspectie en voorstel tot inhoudelijke reactie
De inspectie constateert het volgende:
- de gerealiseerde toezichtfrequentie wijkt af van de in het beleid vastgestelde toezichtfrequentie;
- bij controles besteden wij geen/niet altijd aandacht aan een aantal bouwkundige onderwerpen;
- De meeste gemeenten hanteren voor de zorginstellingen een controlefrequentie van eenmaal per
jaar.
Afweging/ voorstel tot inhoudelijke reactie
- gerealiseerde toezichtfrequentie.
De reden voor de afwijking ten aanzien van de planning van de controles in 2011 is hiervoor al genoemd.
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De Zandley en Sint Janshof zijn inmiddels door de brandweer samen met een milieutoezichthouder bezocht
(in verband met een regionaal project energiezuinigheid). Bij deze controles is een aantal overtredingen van
het Bouwbesluit 2012 geconstateerd. De Zandley en Sint Janshof hebben inmiddels een brief ontvangen
met een hersteltermijn om de overtredingen te beëindigen.
Sint Antonius wordt dit najaar gecontroleerd.
Ook een aantal andere zorginstellingen, zoals woongroepen voor begeleid wonen, zijn en worden in 2012
gecontroleerd.
- geen/niet altijd aandacht aan een aantal bouwkundige onderwerpen bij controles.
Uit bijgevoegde checklist (zie bijlage 3 punt 17) van de brandweer blijkt dat genoemde onderwerpen bij de
laatste controles zijn gecontroleerd en standaard worden meegenomen in de controle.
Met de brandweer is over controle op brandcompartimentering specifiek het volgende afgesproken. De
brandweer controleert bij elke controle op:
- één brandcompartimentscheiding;
- één subbrandcompartimentscheiding,
- en vijf beschermde subbrandcompartimenten.
Als minder dan drie van de brandwerende scheidingen niet voldoen, moeten de tekortkomingen worden
verholpen. In dat geval wordt geadviseerd de resterende scheidingen te laten controleren door een ter zake
kundig persoon. Als meer dan drie brandwerende scheidingen niet voldoen, controleert de brandweer zelf ook
de overige scheidingen.
-

de meeste gemeenten hanteren voor de zorginstellingen een controlefrequentie van eenmaal per
jaar.

Voorgesteld wordt om met de brandweer te bespreken of de bevindingen uit de controles van 2012
aanleiding zijn om de toezichtfrequentie te verhogen van eenmaal per twee jaar naar jaarlijks en hier ons
uitvoeringsprogramma op aan te passen.
Gezien al het voorgaande, wordt voorgesteld de inspectie, met bijgevoegde concept antwoordbrief (bijlage
4) te berichten dat u de twijfel van de inspectie of het toezicht op de brandveiligheid van de zorginstellingen
in onze gemeente adequaat is, niet deelt.

Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 25 september 2012
besloten:
de inspectie Leefomgeving en Toezicht te antwoorden met bijgevoegde concept-antwoordbrief.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven
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District s-Hertogenbosch e.o.

Adres object
Registratienummer
Beoordeling
Telefoonnummer
Controleur

:
:
:
:
:

akkoord

Niet akkoord, zie opmerkingen

Controle onderdelen

BB 2012

:
:
:
:
:

Voldoet
Voldoet
niet
N.v.t.

Naam object.
Datum controle.
Tijd
Contactpersoon
Reden controle

Administratieve verplichting(en)
1.

2.

Brandmeldinstallatie aanwezig?

1.16

a.

Is een chronologisch overzicht van uitschakelen van brandveiligheidsvoorzieningen door uitgevoerde controles,
onderhoudswerkzaamheden, storing- en alarmeringsmeldingen?

6.20

b.

Is de brandmeld- en ontruimingsinstallatie getest / gekeurd?

6.20

c.

Is bij doormelding van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie naar de Brandweer het certificaat aanwezig?

6.20

d.

Bij het aanwezig zijn van een brandmeldinstallatie dient het ontruimingsplan aanwezig te zijn?

6.23

Is aantoonbaar dat het jaarlijks onderhoud is uitgevoerd?

1.16

a.

Werkt de verlichte vluchtrouteaanduiding en blijft deze bij stroomuitval branden? (stroomuitval, na 15 seconden
aanspringen en 60 minuten aan blijven)
Is de noodverlichting getest op een goede werking (stroomuitval, na 15 seconden aanspringen en 60 minuten
aan blijven)?

6.24

c.

Is een rookwarmte afvoer installatie getest / gekeurd?

6.32

d.

Is bij aanwezigheid van een rookbeheersysteem het certificaat aanwezig?

6.32

e.

Is een automatische blusinstallatie (sprinkler, schuim, gas) getest / gekeurd

6.32

f.

Is bij aanwezigheid van een blusinstallatie die doormeld naar de brandweer het certificaat aanwezig?

6.32

b.

6.3

Bereikbaarheid / bluswatervoorzieningen
3.

Wanneer uw pand meer dan 10 meter van de openbare weg ligt, is er een
verbindingsweg aanwezig naar de toegang van het gebouw geschikt voor
vrachtwagens?

6.37

4.

Zijn hekwerken tussen de toegang van uw pand en de openbare weg snel en
gemakkelijk te openen?

6.37

5.

Is bij doormelding van uw brandmeldinstallatie naar de brandweer het brandweerpaneel
aanwezig bij de brandweeringang en toegankelijk middels de verplichte sleutelkluis?

6.36

6.

Zijn de juiste sleutels / pasjes in de sleutelkluis aanwezig t.b.v. de brandweer?

6.36

7.

Zijn bluswaterwinplaatsen vrij zichtbaar, bereikbaar en gebruiksklaar?

6.30

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
8.

Is, conform bijlage 1 van het bouwbesluit, de juiste brandmeldinstallatie aanwezig?

6.20

9.

Indien er een brandmeldinstallatie aanwezig is dan ook de ontruimingsalarminstallatie
aanwezig?

6.23

Vluchtwegen / uitgangen
10.

Zijn ingangen, nood(uit)gangen en vluchtwegen tot aan de openbare weg vrij van
obstakels?

7.16

BB 2012

Voldoet
Voldoet
niet
N.v.t.

Controle onderdelen

11.

Zijn vluchtdeuren niet op slot en over de vereiste breedte te openen?

7.12

12.

Is de vluchtrouteaanduiding zichtbaar en indien noodzakelijk verlicht?
(zie toelichting BB 2012)

6.24

13.

Zijn deuren die naar een overdruktrappenhuis leiden voorzien van een sticker “hard
duwen”?

6.25

14.

Zijn automatische deuren of deuren met een voorziening voor toegang / en
uitgangscontrole bij een brand door iedereen te gebruiken?

6.25

15.

Zijn deuren die dienst doen als nooduitgang naar buiten, vanaf buiten gezien voorzien
van het opschrift “nooddeur vrijhouden” of “Nooduitgang”?

6.25

16.

Is in de verduisterde ruimten waar meer dan 50 personen aanwezig zijn oriëntatie
verlichting aanwezig?

6.5

Brandwerende constructies (steekproef

op 1 bc, 1 subbc en 5 beschermende subbc)

17.

Zijn doorvoeringen van kabel(s), leidingen of andere doorvoeringen in een brandsubbrand en beschermd subbrandcompartiment op adequate wijze uitgevoerd en
aanwezig? Wat is de toestand van de (sub-)brandcompartimenringswanden.

2.84
2.94

18.

Zijn deuren, ramen en luiken in een brand- of rookwerende scheiding volledig gesloten
of sluiten deze automatisch bij brand?

6.26
7.3

19.

Zijn constructies die met een brandwerende behandeling voorzien van een geldig
certificaat? (brandwerende (verf)coating staalconstructie, impregneren zachtboard)

2.10
2.13

Blusmiddelen
20.

Zijn de benodigde blusmiddelen aanwezig in het pand?

6.28

21.

Zijn blusmiddelen bereikbaar, gekeurd, gebruiksgereed, zichtbaar of gemarkeerd met
pictogram?

6.33

Bekleding, stoffering en versiering
22.

Is een vrije hoogte van 2,5 meter onder de versiering aanwezig?

7.4

23.

Is de versiering aantoonbaar brandvertragend?

7.4

24.

Geeft de versiering bij brand geen druppelvorming?

7.15

25.

Is de versiering opgehangen met metaaldraad?

7.15

26.

Onder het plafond is geen ander glas aanwezig dan veiligheidsglas of draadglas
(kruiswapening 16 mm)

7.15

27.

Is textiel, folie, papier in horizontale toepassing onderspannen met metaaldraad h.o.h.
0,35 m of kruislings h.o.h. 0,7 m

7.15

28.

Ballonnen in een ruimte zijn niet met een brandbaar gas gevuld?

7.4

29.

Worden spots en warmtebronnen vrijgehouden van stoffering / versiering?

7.4

Opstelling en inventaris
30.

Is de opstelling van stoelen / tafels in conform het opstellingsplan?

7.13
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Voldoet
Voldoet
niet
N.v.t.

Controle onderdelen

31.

Ruimten met meer dan 100 zitplaatsen, waar meer dan 4 rijen met vier stoelen
aanwezig zijn, heeft men gekoppeld of aan de vloer bevestigd.

7.13

32.

Leveren stoelverhogers bij inklapstoeltjes geen gevaar op bij de ontvluchting?

7.13

Ruimten met stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen
33.

Zijn de inrichtingselementen aantoonbaar brandveilig (onbrandbaar of voldoen minimaal
aan brandvoortplantingsklasse 4)?

7.5

34.

Zijn de gangpaden tussen de inrichtingselementen minimaal 1,1 meter breed vrij van
obstakels of breder indien het gangpad leidt naar een vluchtroute / uitgang die breder is
dan deze 1,1 meter?

7.14

Brandgevaarlijke stoffen
35.

Is er niet meer dan 100 kg / liter aan gevaarlijke stoffen, als bedoeld in tabel 2.1.8,
aanwezig in deugdelijke verpakking?

7.6

Tabel 2.1.8 Brandgevaarlijke stoffen

36.

Als er meer dan 100 kg / liter aan gevaarlijke stoffen aanwezig is dit dan conform de
milieuvergunning / -melding toegestaan?

7.6

37.

Zijn brandbare (niet-milieugevaarlijke) stoffen zodanig opgeslagen dat er geen
gevaarlijke situatie ontstaat naar het aangrenzend perceel of (te bouwen) gebouw?

7.7

a.

Straling bij brand < 15 kW/m2 gedurende 60 minuten,

7.7

b.
c.

Opslag is van twee tegenoverliggende zijde gewaarborgd
Als een derde zijde van de opslag een lengte bezit > 40 meter is ook hier dan ook een toegangsmogelijkheid
aanwezig?
Is bij de opslag een bluswatervoorziening aanwezig met een toevoercapaciteit van minimaal 90 m 3 per uur
gedurende 4 uur?

7.7

d.

7.7
7.7

38.

Is een verbod op roken en open vuur aanwezig in ruimte waar gevaarlijke stoffen
worden opgeslagen of mee wordt gewerkt?

7.2

39.

Is het verbod op roken en open vuur met het juiste symbool aangegeven?

7.2

Toestellen en installaties
40.

Wordt de elektriciteit dusdanig gebruikt dat dit geen gevaar oplevert voor brand?

7.10
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Voldoet
Voldoet
niet
N.v.t.

Controle onderdelen

41.

Zijn in een stookruimte geen brandbare goederen opgeslagen?

7.8

42.

Is voor een aanwezig verbrandingstoestel de toevoer van lucht en afvoer van
rookgassen voldoende aanwezig?

7.9

43.

Is de afvoer van rook doeltreffend gereinigd, geen gevaar oplevert voor de veiligheid
van personen en na brand voldoende is gereinigd en hersteld

7.9

Gelijkwaardigheid
44.

Is afgeweken van een voorschrift met een oplossing die een zelfde mate van
brandveiligheid biedt als bedoeld met het betrokken voorschrift?

1.3

45.

Is door de eigenaar of de persoon die hiervoor is aangewezen aan te tonen dat de
bedoelde gelijkwaardige oplossing in stand wordt gehouden?

1.3

Voorkomen van belemmering en hinder
46.

Zijn in, op, aan of nabij een bouwwerken voorwerpen, stoffen, werktuigen, middelen of
voorzieningen, of wijze van gebruik aanwezig waardoor:
a. Brandgevaar wordt veroorzaakt
b. Melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd
c. Het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt belemmerd, of
d. Het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd?

Onderdeel(en) die niet voldoen

N J

7.10
7.16
7.16
7.16

Afspraak met betrokkene

Inspectie Leefomgeving en Transport
Domein Water, Bodem en Bouwen
Handhaving Bouwen, Wonen en Ruimte
J.A. Schipper
Postbus 16191
2500 BD DEN HAAG

ONS KENMERK:
UW KENMERK:
UW BRIEF VAN:
BEHANDELD DOOR:
ONDERWERP:
AANTAL BIJLAGEN:
DATUM:
VERZ.

00317170
61861
29 augustus 2012
Femke Willemsen
onderzoek "Gemeentelijk toezicht op brandveiligheid van zorginstellingen
25 september 2012
25 september 2012

Geachte meneer Schipper,
Op 29 augustus 2012 stuurde u ons een brief. In deze brief vraagt u ons om
schriftelijk te reageren op de bevindingen van uw inspectie in het onderzoek naar
het toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen. In deze brief geven wij een
reactie op de bevindingen.

POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
BEZOEKADRESSEN

Julianastraat 34
Vlijmen
Raadhuisplein 16
Drunen
T

(073)513 17 89

F

(073) 513 17 99
INFO@HEUSDEN.NL

E

DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl
Bankrelatie

28.50.03.909

Verstrekte informatie
In mei 2012 heeft Femke Willemsen, juridisch adviseur van het Bureau Veiligheid
en Handhaving, diverse malen telefonisch en e-mailcontact gehad met de heer
Hans Leer van uw inspectie. Zij zond de volgende stukken toe:
- het beleidsplan integrale handhaving 2005-2009 zoals opnieuw vastgesteld
(met wijzigingen) in het raadsbesluit van 16 december 2008;
- het uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2012;
- het jaarverslag integrale handhaving 2010 en
- de ingevulde vragenlijst.
Ook heeft zij de heer Leer over de drie door u te onderzoeken zorginstellingen,
Zandley, Sint Antonius en Sint Janshof het volgende bericht:
- dossiers van de verleende gebruiksvergunningen zijn aanwezig;
- er zijn geen controle- en handhavendossiers aanwezig;
voor de Zandley is, na gehele herbouw/nieuwbouw aan de Stationsstraat
in Drunen in 2010, een nieuwe gebruiksvergunning verleend. Tijdens de
bouw heeft de brandweer diverse malen gecontroleerd. Vastgesteld werd
dat aan de voorschriften van de vergunning is voldaan;
- in 2008 is een toezichtprogramma brandveiligheid opgesteld. De
zorginstellingen zijn hierbij ingepland in een toezichtfrequentie van één
keer per twee jaar;
- de drie zorginstellingen stonden, volgens dit programma, gepland voor
een controle in 2011. Deze controles zijn verschoven naar 2012. Hiervoor

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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zijn twee redenen. De eerste hangt samen met de vorming van de
regionale brandweer in 2011. De tweede reden is dat in de loop van 2011
bekend werd dat in 2012 een regionaal project zou worden uitgevoerd naar
het energieverbruik in zorginstellingen (milieucontrole). Daarop is besloten
de twee controles (brandveiligheid en milieu) gelijktijdig en dus integraal uit
te voeren.
Na ontvangst van de informatie heeft de heer Leer meegedeeld specifiek
geïnteresseerd te zijn in de laatste drie controle/bezoekrapporten van de
instellingen. Daarbij wilde hij zien of er voor de controles checklisten zijn gebruikt.
Omdat deze er niet waren, heeft de heer Leer aangegeven dat verder
dossieronderzoek niet zinvol was.
Inhoudelijke reactie op bevindingen
U constateert dat de gerealiseerde toezichtfrequentie afwijkt van de in het beleid
vastgestelde toezichtfrequentie. De reden voor de afwijking van de planning voor
2011 is hiervoor al genoemd. De Zandley en Sint Janshof zijn inmiddels door de
brandweer samen met een milieutoezichthouder bezocht (in verband met een
regionaal project energiezuinigheid). Bij deze controles is een aantal overtredingen
van het Bouwbesluit 2012 geconstateerd. De Zandley en Sint Janshof hebben
inmiddels een brief ontvangen met een hersteltermijn om de overtredingen te
beëindigen.
Sint Antonius wordt in dit najaar gecontroleerd. Ook een aantal andere
zorginstellingen, zoals woongroepen voor begeleid wonen, zijn en worden in 2012
gecontroleerd.
Ten tweede stelt u vast dat wij bij controles geen/niet altijd aandacht besteden aan
een aantal door u genoemde onderwerpen. Bij de recent uitgevoerde controles
heeft de brandweer checklisten gebruikt. Een kopie van deze checklist zend ik u
bijgaand toe. Hieruit blijkt dat de door u genoemde onderwerpen worden
gecontroleerd (punt zeventien).
Met de brandweer hebben wij over brandcompartimenten specifiek afgesproken dat
zij bij elke controle controleren op:
één brandcompartimentscheiding
één subbrandcompartimentscheiding, en
vijf beschermde subbrandcompartimenten.
Als minder dan drie van de brandwerende scheidingen niet voldoen, moeten de
tekortkomingen worden verholpen. Ook adviseert de brandweer dan om de
resterende scheidingen te laten controleren door een ter zake kundig persoon. Als
meer dan drie brandwerende scheidingen niet voldoen, controleert de brandweer ook
de overige scheidingen.
Uw opmerking over de frequentie van het toezicht zal door ons worden besproken
met de regionale brandweer. Wij zullen afwegen of de bevindingen uit de controles
van 2012 reden geven om de toezichtfrequentie te verhogen van éénmaal per
twee jaar naar jaarlijks. Als hiertoe reden is, zullen wij het uitvoeringsprogramma
van 2013 hierop aanpassen.
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Conclusie
Gezien het voorgaande zijn wij van mening op dit moment adequaat toezicht uit te
oefenen op de zorginstellingen in onze gemeente. Wij gaan ervan uit door het
vorenstaande uw twijfel hierover te hebben weggenomen.
Vragen
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen. Neem dan gerust contact op met Femke
Willemsen, juridisch adviseur van het Bureau Veiligheid en Handhaving. Zij is op
maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Met vriendelijke groet,
namens het college van Heusden,

Erik Corten
Manager Bureau Veiligheid en Handhaving

