
Verkeersruimte: 1

Kast

C2Vj
BMC

aal: 2 m2

Bad/doucheruimte: 
9,5 m2 Keuken: 6,3 m2

/\

Kantoor: 9,9 m2 
Max: 5 personen

Kast
ü

Tollet 
1,8 m2

Kast

Groepsruimte BSO: 26,8 m2 
Max: 10 personen

Groepsruimte BSO: 30,9 m2 
Max: 10 personen

I

Groepsruimte BSO: 22.5 m2 
Max: 10 personen

Verkeersruimte: 20 m2
Schuim
6L

Begane grond

Balkon
(buitenruimte

Groepsruimte BSO: 26,8 m2 
Max: 10 personen

Groepsruimte BSO: 27,4 m2 
Max: 10 personenOpslag: 2,3m2

Pantry: 
1,9 m2

Groepsruimte KDV: 22.5 m2 
Max: 10 personen

Kantoorruimte: 10 m2 
Max: 5 personen

I 1
Keliken KDV: 9,6 m2 H 
f^ax: 3 personen H

Bijkeukenw-^-^™ 
3,0 m2 /

tGroepsruimte KDV: 21 m2 
Max: 10 personen

SchuimVerkeersruimte: 8,8 m2

L
Slaapruimte KDV: 12m2 A 
Max: 8 personen ^ ■

Kast t
Kast

7800

Opslagruimte: 31.2 m2 Opslagruimte 26,1 m2

ft

Kelder

12800 12800

Kelder

12800

r
Ruimte niet in V 
gebruik van
kinderdagopvang/BSOT 
13,4 m2

Ruimte niet in 
gebruik van
kinderdagopvang/BSO: 
20,2 m2

^Ruimte niet in 
gebruik van
kinderdagopvang/BSO: 
10,4 m2

Tweede verdieping

Garage: 8,4 m2

Balkon (buitenruimte)

Verklaring symbolen

Brandscheiding WBDBO 20 minuten

Vluchtroute

Zelfsluitende en 20min. 
WBDBO deur

$ Deur(en) te openen zonder sleutel

Noodverlichting

Vluchtwegsignalering / vluchtroute

Uitgangssignalering

Brand meld centrale
BMC

Schuim
Handbrandblusser6L

Blusdeken

Brandweeringang

Verhuurd derden, behoort niet tot vergunning

Uitgangspunten
Gebruiksfunctie: Bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan vier jaar en onderwijsfunctie (BSO)

Gebruiksoppervlakte:
60 m2 
179 m2 
133 m2 
64 m2

Vloerhoogte: 
3.000mm - peil 
O.Omm + peil 
3.000mm + peil 
6.000mm + peil

Maximaal aantal personen: 
5 personen 
40 personen 
20 personen 
5 personen

Kelder
Begane grond 
Eerste verdieping 
Tweede verdieping
De tweede verdieping is niet in gebruik van het kinderdagverblijf of de buitenschoolsopvang en valt buiten de vergunning.

Brandmeldinstallatie conform de NEN 2535:2009
Omvang: Rumtebewaking (in relatie tot ontvluchten), Niet-automatische bewaking 9 

Ontruimingsinstallatie conform de NEN 2575

Alle vluchtroutes komen uit op het aansluitende terrein, waarna de openbare weg is te bereiken zonder gebruik te hoeven 
maken van een los voorwerp (sleutel o.i.d.)

Adresgegevens
KDV/BSO KIDS Xpress - De Hummeltjestrein 
Stationsstraat 36 
3451 BZ Utrecht

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0 18-02-2016 AVE

GezienVersie 
Opdrachtgever

Datum

KDV/BSO KIDS Xpress - De Hummeltjestrein
Project

Melding brandveilig gebruik
Onderwerp

Plattegronden 

Kelder en begane grond
Schaal: 1:100 Status: Definitief

dvl DVTadvies 
Mississippidreef 95 
3565 CE Utrecht 
Telefoon : 030 22 38 690 
Telefax : 030 22 38 994 
Internet : www.dvtadvies.nl 
E-mail : info@dvtadvies.nl

Kenmerk Formaat Blad

TG-001 A2 01/02

advies Projectnummer

BV201602171134Adviesbureau voor bedrijfshuisvesting, brandveiligheid en datacenters

Definitief
Omschrijving

PES
Get.

1L

Ruimte niet in 
gebruik van 
kinderdagopvang/BSO: 
18,6 m2

Kast Kast

Eerste verdieping

© DE VLIEG TECHNIEK BV BV201602171134-TG-001 -1.0 Melding Brandveilig Gebruik.dwgFile:
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: BV2O1602171

Deze kaart is noordgericht 
12345 Perceelnummer 

25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens 
Voorlopige kadastrale grens 
Administratieve kadastrale grens

---------- Bebouwing
----------- Overige topografie

Schaal 1:500N
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

VLEUTEN
FOW 2469

Z

Verklaring symbolen

Brandweeringang

Brandweeringang

Uitgangspunten
Gebruiksfunctie: Bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan vier jaar en onderwijsfunctie (BSO)

Gebruiksoppervlakte:
60 m2 
179 m2 
133 m2 
64 m2

Vloerhoogte: 
3.000mm - peil 
O.Omm + peil 
3.000mm + peil 
6.000mm + peil

Maximaal aantal personen: 
5 personen 
40 personen 
20 personen 
5 personen

Kelder
Begane grond 
Eerste verdieping 
Tweede verdieping
De tweede verdieping is niet in gebruik van het kinderdagverblijf of de buitenschoolsopvang en valt buiten de vergunning.

Brandmeldinstallatie conform de NEN 2535:2009
Omvang: Rumtebewaking (in relatie tot ontvluchten), Niet-automatische bewaking 9 

Ontruimingsinstallatie conform de NEN 2575

Alle vluchtroutes komen uit op het aansluitende terrein, waarna de openbare weg is te bereiken zonder gebruik te hoeven 
maken van een los voorwerp (sleutel o.i.d.)

Adresgegevens
KDV/BSO KIDS Xpress - De Hummeltjestrein 
Stationsstraat 36 
3451 BZ Utrecht

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0 18-02-2016 Definitief PES AVE

Versie Datum Omschrijving Get. Gezien
Opdrachtgever

KDV/BSO KIDS Xpress - De Hummeltjestrein
Project

Melding brandveilig gebruik
Onderwerp

Situatieschets
Algemeen

Schaal: 1:500 Status: Definitief

dvi DVTadvies 
Mississippidreef 95 
3565 CE Utrecht

Kenmerk Formaat Blad

TG-001 A3 02/02Telefoon : 030 22 38 690 
Telefax 
Internet 
E-mail

030 22 38 994
www.dvtadvies.nl
info@dvtadvies.nladvies Projectnummer

BV201602171134Adviesbureau voor bedrijfshuisvesting, brandveiligheid en datacenters
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Aanvrager bedrijfFormulierversie
2016.01

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Ki OS XpftE.SSStatutaire naamI

n.os ypftess udLHandelsnaam

2 Contactpersoon

Man
PI Vrouw

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Hüürl&&Functie

3 \£s«*in*»a(fres bedrijf

Postcode

2kHuisnummer

Huisletter

Oatun: Aanvraagnummer Pagmaivan*

5.1,2E

5.1,2E



Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

&k_
?US\ G>2 meuVê/m

Adres

4 Correspondentieadres

tAa-L&Psfrrftcd ^
fSZ. \,j[e*-A&ri

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

5.1,2E



voor aanvullende informatie

Pan» 3Aanvraagnummer Bevoegd geaag: Gemeerde Utree*

0 Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?

Activiteit Aantal keer per jaar Aantal deelnemers/ 
bezoekers

Nr

fnvzielUa.^ i x p/W maje1- n
2.

3.

4.

5.

6.

7 BrandmeldinstaBaties

^Brandmeldinstallatie > Beantwoord de vragen over 
doormelding en detectie van de brandmeldinstallatie 

□ Andere brandveiligheidinstallaties > Beantwoord 
de vraag over aanwezigheid van andere 
brandveiligheidsinstallaties  in het bouwwerk 

f-] Er zijn geen installaties aanwezig

0 Wélke brandveiligheidinstallaties 
zijn er in het bouwwerk aanwezig?

ÖC NeeHeeft de brandmeldinstallatie een 
automatische doormelding? □ Ja, naar de brandweer

□ Ja, naar een particuliere alarminstallatie

(“] Niet automatische detectie (alleen handmelders)
□ Gedeeltelijke detectie (automatische melders in de 

verkeersruimten en handmelders) 
f>S Volledige detectie (automatische rflelders in het gehele 

gebouw en handmelders)

KI Noodverlichting 
f! Noodstroomvoorzienmg 
(“I Rook- en warmteafvoerinstallatie 
F Overdrukinstallatie
(“1 Automatische brandblusinstallahe (sprinkler)
F Rookdetectie die is gekoppeld aan het ontruimingsalara» 

ter plaatse van doodlopende einden 
£7 Ontruimingsalarminstallatie (bij nieuwe installaties 

geïntegreerd in de brandmeldinstallatie)
H Geen van bovenstaande installaties

Welk soort detectie heeft de 
brandmeldinstallatie?

Welke andere
brandvejligheidinstallaties zijn er in 
het bouwwerk aanwezig?

0*un:



Brandveilig gebruik
Bouwwerk brandveilig gebruiken

Formulierversie
2016.01

1 Situaties

:t kader van verzorgingWelke vergunningplichtige 
situatie(s) zijn van toepassing?

PI U verschaft bed1 
nachtverblijf aar 

P3 U verschaft d r 
jonger dan 12 jc 

ü U verse'. T - 
een lid, ...

0 personen

'-.n 10 personen met
ip

(?) Welke meldingplichtige situatie(s) 
zijn van toepassing?

- - - - ld voor het verblijfP3 Het cr'-oi • - 
van mco

□ Er is sprake - ,.........
wooneenheden 

PI Er wordt met behulp

fiuur met 5 of meer

,i gelijkwaardige oplossing 
aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het 
Bouwbesluit 2012 voldaan 

PI Geen van bovenstaande situaties

> Als u een aanvraag en/of 
melding doet voor meerdere 
sublocaties kunt u deze en 
volgende pagina's kopiëren 
en per sublocatie invullen

2 Naam

Naam van het bouwwerk©

> Vul deze locatie alleen 
in als het gaat om een 
sublocatie met een ander 
adres dan de hoofdlocatie.

3 Locatie

Postcode

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

■Plaatsnaam OleOV&dn

Kadastrale aanduiding

Datum: Aanvraagnummer: Bevoegd gcrag: G«jponte Utrecht Pagina 1 van 3



Brandveilig gebruik
Bouwwerk brandveilig gebruiken

Formulierversie
2016.01

1 Situaties

Welke vergunnmgplichtige 
situatie(s) zijn van toepassing?

[~1 U verschaft bedrijfsi
nachtverblijf aan meer dan

R U verschaft dagverbl-jf aar. 
jonger dan 12jaar

|~| U verscha'1. d
een lichamelijk.! •: nlri

R Hetgr1-©!" 
van mee.

□ Er is sprak- : 
wooneeni-.ij&i

R] Er wordt met h'1
aan de rechtstreeks « arket 
Bouwbesluit 2012 voldaan

□ Geen van bovenstaande situaties

natin of het kader van verzorging

personen

ersonen met

© Welke meldmgplichtige situatie(s) 
zijn van toepassing?

oor het verblijf

5 of meer

vaardige oplossing 
ochnften van het

liiL

> Als u een aanvraag en/of 
melding doet voor meerdere 
sublocaties kunt u deze en 
volgende pagina's kopióren 
en per sublocatie invullen

2 Naam

esc'
© Naam van het bouwwerk

> Vul deze locatie alleen 
in als het gaat om een 
sublocatie met een ander 
adres dan de hoofdlocatie

3 Locatie

Postcode

ikHuisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam O.leüVe^r.

Kadastrale aanduiding

Datun: Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Ga^enre Utrecht Pagina 1 van 3

■■■■



4 Algemene gegevens

(?) Hoeveel bouwlagen heeft het 
bouwwerk?

r<\LWat is de totale bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
in m2?

(?) Wat is de hoogte van de hoogste 
vloer boven maaiveld in dm?

?

pe/rs(?) Voor hoeveel personen is het 
bouwwerk bestemd?

5 Aanvang en einde van het gebruik

© Op welke d 
in gebrj* v Jjjceck__copCofno afSf>ra.o-£zal het bouwwerk 

n genomen?
exp

ohhng op
de c'r.r

© G‘. obonden □ Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de penode 
waarin het bouwwerk wordt gebruikt.

E Nee

Hat hoi- t gebruikt van HU.
r\hppQo.\ck ic^cLHet bouwwerk wordt gebruikt tot 

(?) Is het gebruik tijdelijk?

C

Ja > Vul hieronder eerst in hoeveel hele jaren het bouwwerk 
op de locatie blijft bestaan en vervolgens het aantal maanden 
<bi]voorbeeld: Ojaren en 6 maanden of 1 jaar en 3 maanden) 

® Nee

VluLrconicaci iotHoeveel hele jaren wordt het 
bouwwerk gebruikt?

Hoeveel maanden wordt het 
bouwwerk gebruikt?

6 Daad*rerkelijk gebruik

(?) Voor welk gebruik vraagt u een 
gebruiksvergunning aan of doet u 
een gebruiksmelding?

(?) Welk ander gebruik heeft het 
bouwwerk?

)rinrsT\

Datum: Pagina 2 van 3Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Utrecht
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Nee

, reecU>..
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Ja
Nee

Ja
Nee

Vul uw eventuele persoonlijke 
opmerkingen over uw aanvraag 
hier in.

Als blijkt dat voor één van de 
onderdelen geen vergunning 
verleend kan worden, wilt u dan 
voor de overige onderdelen wel 
een vergunning ontvangen?

Geeft u toestemming om persoons- 
en adresgegevens van de 
aanvrager/melder en, indien van 
toepassing, de gemachtigde 
openbaar te maken?

Geeft u toestemming om de 
geschatte projectkosten / kosten 
van de werkzaamheden openbaar 
te maken?

Ia Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er 
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Handtekening aanvrager

22-02-ZoiIdDatum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

Pagna 1 van 1Aanvraagnummer:

Nawoord en ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag 
compleet

0 Ja
□ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Formulierversie
2016.01

Alleen te Beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

Alleen te beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

Niet verplicht in te vullen 
indien u gemachtigde
bent

Datun:

□ 
s

na
ns

i

5.1,2E



Ontbrekende gegevens Brandveiligheid

Brandweer District Utrecht heeft geconstateerd dat onderstaande gegevens ontbreken en/of onvolledig 
zijn:

- Plattegrondtekeningen per bouwlaag (schaal max 1:100 indien Bvo < 10.000 m2 en anders max 1:200): 
u heeft plattegrondtekeningen aangeleverd, maar deze zijn niet goed leesbaar. Ook ontbreken de 
brandblussers zoals aangegeven op de tekst bij de brandplattegrond.

Hierbij verzoek wij u om de bestaande tekeningen te verbeteren (brandblussers/rookmelders/vlucht- 
routeaanduidingen aangeven) en met iets hogere resolutie aan te leveren. U mag natuurlijk ook nieuwe 
tekeningen aanleveren.

De totale vloeroppervlakte van het bouwwerk dient aangegeven te worden.



Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 

030 - 286 00 00 
www.utrecht.nl

Telefoon
Web:

Kids Xpress VOF 
T.a.v. de heer 
Stationsstraat 36
3451 BZ VLEUTEN

Behandeld Mevrouw Datum

Ons
Onderwerp

20 augustus 201 5

HZ_WABO-l 5-23632 
Ontvangstbevestiging

Doorkiesnumm
E-mail
Bij lage(n)

Uw kenmerk 
Uw brief van

l@utrecht.nl

Ve rzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 
vermelden

Geachte heer

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres 
Stationsstraat 36 te Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 1 8 augustus 201 5 ontvangen en is 
geregistreerd onder kenmerk HZ_WABO- l 5-23632.

Uw aanvraag betreft het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf. In uw aanvraag heeft u de 
volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) genoemd:

Brandveilig gebruik (artikel 2.1 lid 1 sub van de Wabo)

Op korte termijn ontvangt u schriftelijk informatie over de Wabo-activiteiten, de procedure en 
behandeltermijn en de volledigheid van uw aanvraag.

Indien uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat de gemeente niet het bevoegd gezag is om over uw 
aanvraag te beslissen, dan ontvangt u binnenkort bericht over het doorzenden van uw aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
Namens dezen,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
1
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12.4mH W

4,5 X 5,0 6

10.4m

4,1 X 5,3
4,1 X 2,84,1 X 3,5

II ZOLDER

ir

ZOLDER NIET IN GEBRUIK VAN DE OPVANG. 
VERBODEN TOEGANG VOOR KINDEREN.

Branchebrede meetinstructie 

| J Gebruiksoppervlakte wonen 

| ] Overige inpandige ruimte 

( ] Gebouwgebonden buitenruimte 

| ] Externe bergruimte

374 m2 

67 m2 

30 m2 

0 m2

2? Verdieping, Stationsstraat 36 te Vleuten
De plattegronden zijn ter indicatie en geproduceerd voor promotionele doeleinden. 
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. © AllePlattegronden.nl

€1



W -7:8m ■W

ï

8,2 X 4,1 7.2m
i K8,2 X 3,4

'

ras o

o ROOKMELDER

2| Gebruiksoppervlakte wonen 
| ]] Overige inpandige ruimte

Gebouwgebonden buitenruimte 
[Hl Externe bergruimte

356 m
267 m

Kelder, Stationsstraat 36 te Vleuten
De plattegronden zijn ter indicatie en geproduceerd voor promotionele doeleinden. 
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. ©AllePlattegronden.nl
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Overige informatie

2e verdieping.

De tweede verdieping is overdag afgesloten, (toegang). 
Deze wordt bewoond en is verboden terein voor kinderen.

Blusinstalaties.

Er zijn op 3 plaatsen brandblussers aanwezig (poeder). 
Deze zijn aangegeven op de brand-plattegrond.

Rookmelders/ brandsensoren.

Er is geen centrale Rookmeldinstallatie,
Wel zijn er op essentiele plaatsen rookmelders opgehangen.

Afzuiging.

Het Pand is voorzien van een centrale afzuiging en een airco installatie.

Wanden/brandvertraging.

Er zijn enkele houten wanden welke voorzien zijn van glasvezelbehang, evenals de gemetselde 
muren, (welke het overgrote deel van het totaal aan muren opmaken.)

Deuren:

Er zijn geen brandwerende/vertragende deuren aanwezig, voor het overzicht zijn de deuren 
van de met BSO aangeduide ruimtes verwijderd.
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SLAAPKAMER 6 
4.5 x 5.0m

10.4m
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0
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4.1 x 3.5m
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Branchebrede meetinstructie 
Gebruiksoppervlakte wonen 

[] Overige inpandige ruimte 
[M| Gebouwgebonden buitenruimte 
] Externe bergruimte

374 m2

67 m2
__ 230 m
„ 2 O m

^Verdieping, Stationsstraat 36 te Vleuten
De plattegronden zijn ter indicatie en geproduceerd voor promotionele doeleinden. 
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. © AllePlattegronden.nl
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356 m2 
67 m2 
30 m2 

0 m2

Gebruiksoppervlakte wonen 
Overige inpandige ruimte 
Gebouwgebonden buitenruimte 
Externe bergruimte

>1

7.2m
PROVISIE KELDER 

6.2 x 3.4m

K -7-.8m

CV - KELDER 
6.2 x4.1m

Kelder, Stationsstraat 36 te Vleuten
De plattegronden zijn ter indicatie en geproduceerd voor promotionele doeleinden. 
Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. ©AllePlattegronden.nl
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Beveiligingssystemen

DE CERTIFICEERDER VOOR VEILIGHEID 

Programma van Eisen

Brandmeldinstallatie
en/of

Ontruimingsinstallatie
VOLGENS NEN2535/2575

Object gegevens KDV/BSO KIDS Xpress 

Stationsstraat 36 
3451 BZ Vleuten

Opgesteld door Dhr.
Erkend PvE Opsteller

Gecontroleerd door Dhr.
Erkend PvE Opsteller

Projectnr. 15607Documentnummer

Datum document 27-01-2016
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)•( Platvoet
Beveiligingssystemen

DE CERTIFICEERDER VOOR VEILIGHEID 

Programma van Eisen

A.3.1. Gegevens

Proj.nr. 15607Documentnummer:

Datum opmaak: 27-01-2016

Datum controle: 27-01-2016

PvE-opsteller: Dhr. /
Platvoet Beveiligingssystemen B.V. 
Lubeckstraat 12, 7575 EE Oldenzaal 
0541-515790
Erkenningsnummer K72750/01
□ JaCertificaat vereist: Indien JA Risicocategorie:
■ Nee

Bouwwerk: Gebruikersfunctie: Bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan vier jaar 
en onderwijsfunctie (BSO)
Naam object: KDV/BSO, KIDS Xpress
Adres: Stationsstraat 36, Vleuten________________________________
■ Persoonlijke bescherming
□ Schadebeperking
□ Sturen brandbeveiligingsinstallatie
□ Bescherming milieu
□ Continuïteit bedrijfsvoering
□ Anders,................................

Doel installatie:

Bouwvergunning: Nummer. N.b.

Dossiernummer: N.b.omgevingsvergunnmg

Eigenaar/gebruiker: Naam: KDV/BSO KIDS Xpress 
Contactpersoon: Mevr.
Naam Beheerder brandmeldinstallatie: Dhr.
■ Bevoegde autoriteit:
□ Verzekeraar
■ Eigenaar/Gebruiker___________
Platvoet Beveiligingssystemen B.V. 
Lubeckstraat 12 
7575 EE Oldenzaal 
0541-515790

Eisende partij(en):

Branddetectiebedrijf:

Installatiebedrijf: Platvoet Beveiligingssystemen B.V. 
Lubeckstraat 12 
7575 EE Oldenzaal 
0541-515790

Onderhoudsbedrijf: Platvoet Beveiligingssystemen B.V. 
Lubeckstraat 12 
7575 EE Oldenzaal 
0541-515790

Platvoet Beveiligingssystemen B.V. Lubeckstraat 12 Oldenzaal, Tel.: 0541-515790 
Document PvE NBRL BORG versie 040406-01
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)•( Platvoet
Beveiligingssystemen

DE CERTIFICEERDER VOOR VEILIGHEID 

Programma van Eisen

A.3.1. Gegevens

Bijlagen:

(documentnaam, -nummer en -datum vermelden)

• Bouwkundige tekeningen 
Nummer: T 15607 001-010 

. Overige relevante tekeningen 
Nummer:.................................

Datum: januari 2016

Datum:

• Andere relevante documenten 
Nummer:.................................. Datum:

Platvoet Beveiligingssystemen B.V. Lubeckstraat 12 Oldenzaal, Tel.: 0541-515790 
Document PvE NBRL BORG versie 040406-01
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)•( Platvoet
Beveiligingssystemen

DE CERTIFICEERDER VOOR VEILIGHEID 

Programma van Eisen
A.3.2. Eisen

NEN Omschrijving 
2535:
2009

Eis

10.2 Omvang van de brandmeldinstallatie Geëist door:
□ Volledige bewaking
□ Gedeeltelijke bewaking
■ Ruimtebewaking (in relatie 

tot ontvluchten)
■ Niet-automatische bewaking
□ Ruimtebewaking (het bewaken 

van een ruimte)
□ Objectbewaking (toelichten)

B= bevoegde autoriteit (brandweer)
V= verzekeraar 
E= eigenaar
G= gebruiker____________________
Toelichting:
De gemeente is de belanghebbende partij.

4.2 Brandgrootte Ruimte(n): Nummer brandgrootte:

1. Polyurethaan matten
2. Beukenhouten blokjes
5. PVC draad volgens BS 6266
7. Brandspiritus
8. Andere overeengekomen 

brandgrootte (omschrijven/ 
vastleggen bij toelichting)

Toelichting:

4.3 Risicoklasse extern
□ A
□ B
□ C

Risicoklasse internPrestatie-eis voor ongewenste en 
onechte brandmeldingen ■ B

■ D
□ E

Toelichting: Het maximale aantal ongewenste en onterechte meldingen moet bij 
inbedrijfstelling of oplevering in het logboek worden vastgelegd.
Prestatie-eis bijeenkomstfunctie intern D en onderwijsfunctie intern B

10.11.3 Bijzondere omgevingsinvloeden voor 
het voorkomen van ongewenste en 
onechte meldingen

OmstandighedenRuimte

Toelichting:

Platvoet Beveiligingssystemen B.V. Lubeckstraat 12 Oldenzaal, Tel.: 0541-515790 
Document PvE NBRL BORG versie 040406-01
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)•( Platvoet
Beveiligingssystemen

DE CERTIFICEERDER VOOR VEILIGHEID 

Programma van Eisen
A.3.2. Eisen

NEN
2535:
2009

Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid4.4

De prestatie-eis voor systeembeschikbaarheid is 99,7%
Toelichting bijzondere situaties:

10.3 Indeling detectiezones

BG. HbmZone 1

Zone 2 Bg. Am

Zone 3 le verdieping Hbm

le verdieping AmZone 4

Zone 5 2e verdieping Hbm

Zone 6 2e verdieping Am

Zone 7

Zone 8

Zone 9

Zone 10

Platvoet Beveiligingssystemen B.V. Lubeckstraat 12 Oldenzaal, Tel.: 0541-515790 
Document PvE NBRL BORG versie 040406-01
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)•( Platvoet
Beveiligingssystemen

DE CERTIFICEERDER VOOR VEILIGHEID 

Programma van Eisen

A.3.2. Eisen

Omschrijving EisNEN
2535:
2009

8.6 Sturingen automatische 
brandbeveiligingsinstallaties 
(C en/of G in figuur 1)

Installatie: Algemeen Detectiezone AM HM

■ Ontruimings- 
alarminstallatie

□ □ □□ Brandpomp
□ □ □□ Kleefmagneten
□ □ □□ Ontgrendelen 

vluchtdeuren
□ □ □□ Luchtbehandelins- 

installatie
□ □ □□ Rook- en warmte- 

afvoerinst.
□ □ □□ Liften
□ □ □□ brandweeringang

□ □ □ □
□ □ □□ Brandweerkluis
□ □ □□ flitslicht.

Toelichting:

10.7 Plaats brandweeringang □ N.v.t.

■ Hoofdingang

Anders, namelijk:

Kleur:Flitslichten brandweeringangen □ JA 
■ NEE

Toelichting:

Brandweerpaneel vereist □ JA

■ NEE (alleen als geen doormelding vereist)

Toelichting:

Platvoet Beveiligingssystemen B.V. Lubeckstraat 12 Oldenzaal, Tel.: 0541-515790 
Document PvE NBRL BORG versie 040406-01
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)•( Platvoet
Beveiligingssystemen

DE CERTIFICEERDER VOOR VEILIGHEID 

Programma van Eisen
A.3.2. Eisen

Omschrijving EisNEN
2535:
2009
6.5 Uitvoering brandweerpaneel ■ N.v.t.

□ Geen specifieke eisen (tekstpaneel of alfanumeriek 
paneel)

□ Tekstpaneel of alfanumeriek paneel (BMC) met tekening

□ Geografisch paneel

Toelichting:

Herstelmogelijkheid voor de 
Brandweer of brandweerpaneel

■ N.v.t.

□ Niet noodzakelijk

□ Noodzakelijk

Toelichting:

Brandweerpaneel ter goed
keuring aan de bevoegde 
autoriteit (brandweer)

■ N.v.t.

□ Ja

□ Nee

Toelichting:

6.2.2 Opties brandmeldcentrale □ Verificatie van meldingen

□ Vertraging van de uitgangssignalen naar C en/of G

□ Vertraging van de uitgangssignalen naar E (aparte 
toestemming van de brandweer vereist

Toelichting:

□ Intern locatie:Doormelding van storing naar 
24 uur bezet ontvangststation 
voor storingsmeldingen ■ Extern

□ PAC
■ Andere locatie: 24/7 bemande post 

van Platvoet Beveiligingssystemen BV
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)•( Platvoet
Beveiligingssystemen

DE CERTIFICEERDER VOOR VEILIGHEID 

Programma van Eisen

A.3.2. Eisen

Omschrijving EisNEN
2535:
2009

■ Geen doormelding vereist8.4 Doormelding van het 
brandalarm

□ Type 1

□ Type 2

Toelichting:
Brand alarmen zullen middels het inbraakdetectiesysteem worden door gemeld naar de 
particuliere alarm centrale

Signalering interne organisatie10.6.2 □ Brandmeldcentrale/
Brandpaneel

□ Brandweerpaneel
□ Akoestische signaalgevers
□ Stil ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575)
■ Luid ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575) slow whoop

locatie:

locatie:

Toelichting:

Opmerkingen:
- Er dient een onderhoudscontract te zijn afgesloten en de installatie dient volgens de 

NEN 2654/1 te worden onderhouden.
- Bij de centrale dient een logboek aanwezig te zijn.
- De geëiste stuurfuncties moeten zijn uitgevoerd conform de NVBR-uitgave Brandveiligheids- 

installaties, de stuurfuncties dienen bij inspectie functioneel te worden getest.
- De beheerder dient in het bezit te zijn van het diploma NIBHV, Beheerder Brandmeldinstallaties 

of gelijkwaardig.
- De brandmeldinstallatie dient conform de NEN 2535:2009 en de NEN 2575-2004 te voldoen
- De bekabeling dient volgens de NPR 2576 te zijn uitgevoerd Opmerkingen:_________________

Platvoet Beveiligingssystemen B.V. Lubeckstraat 12 Oldenzaal, Tel.: 0541-515790 
Document PvE NBRL BORG versie 040406-01
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2575

)•( Platvoet
Beveiligingssystemen

DE CERTIFICEERDER VOOR VEILIGHEID 

Programma van Eisen

Omschrijving Eis

Type ontruimingssignaal en de 
wijze van activering

Luid alarm: OHM/BP BM
HBM

□ □ □□ slow-whoop toonsignaal en 
gesproken bericht (A-installaties)
■slow-whoop toonsignaal (B- 
installaties)___________________
□ slow-whoop toonsignaal (C-
installaties) __________________
Stil alarm:

□ □ □
OHM/BP BM
HBM

□ □ □□ toonsignaal op geselecteerde
plaatsen_________________________
□ toonsignaal en gecodeerd bericht
□ toonsignaal op ontvangers van 

een personen zoekinstallatie

Toelichting bij "wijze van 
activering":
BP = bedieningspaneel
OHM = ontruimingshandmelder
HBM = handbrandmelder
BM = automatische brandmelder

□ □ □
□ □ □

■het gehele gebouw15.2 Omvang ontruimingsgebied
□
□
Ruimten die van het ontruimingsgebied worden 
uitgesloten:
■ toiletten.
■ bergingen
■ Natte ruimten
□

7.2.2 De taal of talen waarin een bericht 
moet worden uitgezonden

Alleen specificeren bij luid alarm A-installaties 
□ Nederlands
□
□
□

4.2 Geluidsniveau van toonsignalen Vereist geluidsniveau, zie 7.4 en 7.13.4
□ rekening houden met slaapgebieden_________________

Geluidsniveau en verstaanbaarheid Vereist geluidsniveau
□ rekening houden met slaapgebieden_________________
Vereiste verstaanbaarheid
□ verstaanbaar voor personen met gemiddeld gehoor
□ gemeten verstaanbaarheid conform NEN-EN-IEC 60849
Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet 
worden afweken van NEN 2575

% vanwege ....................

4.3
van gesproken berichten

Systeembeschikbaarheid4.4

□

Platvoet Beveiligingssystemen B.V. Lubeckstraat 12 Oldenzaal, Tel.: 0541-515790 
Document PvE NBRL BORG versie 040406-01
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2575
Systeembeschikbaarheid Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet 

worden afweken van NEN 2575
% vanwege .........................................................

4.4

□

15.3 Alarmeringszones Afzonderlijke alarmeringszones 
■ 1 alarmeringszone voor het hele gebouw

□
□
Bij atria:
□ alle ruimten die aan de atria grenzen

16.2.2 Locatie bedieningspaneel Hoofdbedieningspaneel 
□ Hoofdingang/entree

Nevenbedieningspaneel 
□ Brandweerpaneel
□

11.2.2 Uitvoering bedieningspaneel Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet 
toereikend is.
□geografisch paneel

Aanvullende eisen ■ NEE

□ JA, zie bijlage

Aanvullende opmerkingen ■ NEE

□ JA, zie bijlage

Platvoet Beveiligingssystemen B.V. Lubeckstraat 12 Oldenzaal, Tel.: 0541-515790 
Document PvE NBRL BORG versie 040406-01
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)•( Platvoet
Beveiligingssystemen

DE CERTIFICEERDER VOOR VEILIGHEID 

Programma van Eisen
A.3.3. Goedkeuring

Partij Gegevens Handtekening

Bevoegde autoriteit 
(Brandweer)

Gemeente Utrecht
Afd: Omaevinasveraunninaen
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Tel: 030-2860000

■ Eisende partij

Verzekeraar

□ Eisende partij
Eigenaar/Gebruiker KDV/BSO KIDS Xpress 

Stationsstraat 36 
3451 BZ Vleuten 
Contactpersoon:
Tel:

■ Eisende partij

□ Belanghebbende

Opsteller van het PvE Platvoet Beveiligingssystemen B.V. 
Lubeckstraat 12 
7575 EE Oldenzaal 
Tel: 0541-515790 
Contactpersoon:
Dhr:
Erkend PvE Opsteller____________
Platvoet Beveiligingssystemen B.V. 
Lubeckstraat 12 
7575 EE Oldenzaal 
Tel: 0541-515790 
Contactpersoon:
Dhr:
Erkend PvE Opsteller

Controleur van het PvE

Platvoet Beveiligingssystemen B.V. Lubeckstraat 12 Oldenzaal, Tel.: 0541-515790 
Document PvE NBRL BORG versie 040406-01
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Toets Activiteit Brandveilig Gebruik

Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie heeft de WABO-activiteit gebruik getoetst aan de regelgeving 
van de BOR, van het Bouwbesluit 201 2, de Regeling bouwbesluit 201 2 en de Utrechtse Bouwverordening.

De aanvraag voldoet aan genoemde regelgeving.

Overwegingen
Bij de toetsing van het plan is uitgegaan van:

Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang 
- Tekening DVT advies BV201 6021 711 34 d.d. 31-03-2016

PvE BMI en OAI, Platvoet Beveiligingssystemen d.d. 27-01 -201 6 
Projecteringstekeningen BMI
Bevestigingsmail geen woonfunctie op 2e verdieping, d.d. 01 -04-201 6

Op grond van deze vergunning mag bovenstaand pand alleen worden gebruikt als bijeenkomst voor 
kinderopvang functie. Het gebruik valt onder lid 1 b van artikel 2.2 van de BOR 'het in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen jonger 
dan 12 jaar’

Voorschriften
Voor een brandveilig gebruik van het bouwwerk bent u altijd zelf primair verantwoordelijk. Wij wijzen u 
erop dat de algemene bepalingen in het Bouwbesluit 201 2 van toepassing zijn. Wij wijzen u er tevens op 
dat deze vergunning alleen geldig is, als het bouwwerk wordt gebruikt in overeenstemming met het 
gebruik zoals aangeven op het aanvraagformulier en op de bij de aanvraag ingediende situatieschets en 
plattegrondtekening(en).

Als u - al dan niet tijdelijk
ingrijpende veranderingen in de inrichting van het bouwwerk plaatsvinden, moet u een gebruiksmelding of 
een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik indienen.

het bouwwerk in gebruik neemt met een andere gebruiksfunctie of als er

Ontruimingsplan en ontruimingsoefening
Er moet een ontruimingsplan aanwezig zijn dat is afgestemd op het gebruik zoals in deze vergunning is 
omschreven. Voor dit ontruimingsplan geldt een actualisatie plicht en de ontruimingsorganisatie moet 
voldoende geoefend zijn.

Maximaal aantal personen
De op tekening genoemde, maximum aantal van 86 personen in het bouwwerk verbinden wij als 
voorschrift aan deze vergunning. Wij gaan ervan uit dat u nooit meer dan dit aantal personen in het 
bouwwerk toelaat, ook niet bij incidentele activiteiten. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, 
gebruikt u het bouwwerk in afwijking van de vergunning. Op grond van artikel 2.1 van de WABO is dit 
verboden.



Toets Activiteit Brandveilig Gebruik 
Dossiernummer Wabo 
Adres
Behandelend medewerker 
2e behandeling

HZ.WABO-l 5-23632-DZJNHGBR-l 7943 
Stationsstraat 36 te Vleuten

01-04-2016

Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie heeft de WABO-activiteit gebruik getoetst aan de regelgeving 
van de BOR, van het Bouwbesluit 201 2, de Regeling bouwbesluit 201 2 en de Utrechtse Bouwverordening.

De aanvraag voldoet aan genoemde regelgeving met in acht name van onderstaande voorschriften.

Overwegingen
Bij de toetsing van het plan is uitgegaan van:

Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang 
- Tekening DVT advies BV201 6021 711 34 d.d. 31-03-2016

PvE BMI en OAI, Platvoet Beveiligingssystemen d.d. 27-01 -201 6 
Projecteringstekeningen BMI
Bevestigingsmail geen woonfunctie op 2e verdieping, d.d. 01 -04-201 6

Op grond van deze vergunning mag bovenstaand pand alleen worden gebruikt als bijeenkomst voor 
kinderopvang functie. Het gebruik valt onder lid 1 b van artikel 2.2 van de BOR 'het in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen jonger 
dan 12 jaar’

Voorschriften
Voor een brandveilig gebruik van het bouwwerk bent u altijd zelf primair verantwoordelijk. Wij wijzen u 
erop dat de algemene bepalingen in het Bouwbesluit 201 2 van toepassing zijn. Wij wijzen u er tevens op 
dat deze vergunning alleen geldig is, als het bouwwerk wordt gebruikt in overeenstemming met het 
gebruik zoals aangeven op het aanvraagformulier en op de bij de aanvraag ingediende situatieschets en 
plattegrondtekening(en).

Als u - al dan niet tijdelijk
ingrijpende veranderingen in de inrichting van het bouwwerk plaatsvinden, moet u een gebruiksmelding of 
een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik indienen.

het bouwwerk in gebruik neemt met een andere gebruiksfunctie of als er

Ontruimingsplan en ontruimingsoefening
Er moet een ontruimingsplan aanwezig zijn dat is afgestemd op het gebruik zoals in deze vergunning is 
omschreven. Voor dit ontruimingsplan geldt een actualisatie plicht en de ontruimingsorganisatie moet 
voldoende geoefend zijn.

Maximaal aantal personen
Het, op tekening genoemde, maximum aantal van 86 personen in het bouwwerk verbinden wij als 
voorschrift aan deze vergunning. Wij gaan ervan uit dat u nooit meer dan dit aantal personen in het 
bouwwerk toelaat, ook niet bij incidentele activiteiten. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, 
gebruikt u het bouwwerk in afwijking van de vergunning. Op grond van artikel 2.1 van de WABO is dit 
verboden.
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Toets Activiteit Brandveilig Gebruik Weigering 
Dossiernummer Wabo 
Adres
Behandelend medewerker 
1 e behandeling

HZ.WABO-l 5-23632-DZJNHGBR-l 7943 
Stationsstraat 36 te Vleuten

03-03-2016

Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie heeft de WABO-activiteit gebruik getoetst aan de 
regelgeving van de BOR, van het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 201 2 en de Utrechtse 
Bouwve rordening.

De WABO-activiteit komt niet overeen met de genoemde regelgeving.

Overwegingen
Bij de toetsing van het plan is uitgegaan van:
- Woonfunctie
- Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang

Weigeringsgronden:
Bij onderstaande punten wordt steeds het wetsartikel dat van toepassing is genoemd. Vervolgens is de 
constatering beschreven en de maatregel die genomen kan worden om de afkeuringsgrond op te lossen. 
Deze maatregel is een mogelijkheid om de afkeuringsgrond op te heffen. Andere gelijkwaardige 
oplossingen kunnen ook voorgedragen worden.

BOUWBESLUIT 201 2
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Voorschrift: Artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012.
Constatering: In de aanvraag Brandveilig gebruik, Bouwwerk brandveilig gebruiken staat achter “Welke 

meldingsplichtige situatie(s) zijn van toepassing” aangevinkt; dat er met behulp van een 
gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het bouwbesluit 
201 2 wordt voldaan. Echter is niet duidelijk welke gelijkwaardigheid wordt bedoeld. 
Aangeven waarvoor een gelijkwaardige oplossing wordt aangedragen en hoe gelijkwaardige 
brandveiligheid wordt geboden.

Maatregel:

Hoofdstuk 2 Technische bouw Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand 
Voorschrift:
Constatering: In het brandcompartiment op de 2e verdieping ligt een andere gebruiksfunctie dan een 

nevenfunctie van die woonfunctie.
De grenzen van het brandcompartiment moeten worden aangepast.

Artikel 2.89 lid 5 van het Bouwbesluit 2012.

Maatregel:

Voorschrift:
Constatering: De WBDBO van de slaapruimte moet minimaal 30 minuten bedragen i.p.v. 20 minuten zoals de 

renvooi aangeeft.
De WBDBO van het brandcompartiment moeten worden aangepast naar 30 minuten.

Artikel 2.94 lid 2 van het Bouwbesluit 2012.

Maatregel:
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Hoofdstuk 6 Voorschriften bij installaties

Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 
Voorschrift: Artikel 6.20 lid lvan het Bouwbesluit 2012.
Constatering: Op tekening staat dat de brandmeldinstallatie (BMI) wordt uitgevoerd met ruimtebewaking en 

niet automatische bewaking. De BMI voldoet daarmee niet aan de NEN 2 535 met een omvang 
van bewakingsvorm zoals gesteld in bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012.
Het bouwwerk moet voorzien zijn van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking zonder 
doormelding, uitgevoerd conform NEN 2535.

Toelichting: Het gebouw is één brandcompartiment en daarmee is de gebruiksoppervlakte groter dan 
200m2.

Maatregel:



Volledigheidschecklist Brandweer District Utrecht : 
Stationsstraat 36 te Vleuten

Zaaknummer:
Adres:
Datum:
Medewerker:

HZ.WABO-l 5-23632-DZ_VOLLGBR-l 61 60 
Stationsstraat 36 te Vleuten 
21 augustus 201 5

- Moduleblad Aanvraaggegevens Antwoord: Ja
- Moduleblad Aanvrager Antwoord: Ja
- Moduleblad Aanvrager bedrijf Antwoord: Ja
- Moduleblad Gemachtigde Antwoord: Ja
- Moduleblad Gemachtigde bedrijf Antwoord: Ja
- Moduleblad Locatie Antwoord: Ja
- Moduleblad Brandveilig gebruik Antwoord: Ja
- Moduleblad Melding brandveilig gebruik Antwoord: Ja
- Moduleblad Nawoord en ondertekening Antwoord: Ja
- Situatieschets met noordpijl met schaal = 1:1 000 Antwoord: Ja
- Plattegrondtekeningen per bouwlaag (schaal max 1:100 indien Bvo < 10.000 m2 en anders max 1:200) Antwoord: Nee
- Aanduiding van schaal van de plattegrond Antwoord: Nee
- Aanduiding van de hoogte van de vloer boven het meetniveau per bouwlaag Antwoord: Ja
- Aanduiding van de gebruiksoppervlakte per bouwlaag Antwoord:
- Aanduiding van het maximaal aantal personen per bouwlaag Antwoord:
- Aanduiding van vloeroppervlakte per ruimte Antwoord:
- Aanduiding van gebruiksbestemming per ruimte Antwoord:
- Bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte, en opstelling van inventaris en van 

inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Antwoord:

- Aanduiding van brand- en rookwerende scheidingsconstructies Antwoord:
- Aanduiding van vluchtroutes Antwoord:
- Aanduiding van draairichting van deuren Antwoord:
- Aanduiding van zelfsluitende deuren als bedoeld in de artikelen 2.1.5 en 2.3.3 van het Besluit brandveilig gebruik 

bouwwerken Antwoord:
- Aanduiding van de plaats van oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 2.3.1 0 van het Besluit brandveilig gebruik 

bouwwerken Antwoord:
- Aanduiding van sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid, van het Besluit brandveilig gebruik 

bouwwerken Antwoord:
- Aanduiding van de plaats van vluchtrouteaanduidingen Antwoord:
- Aanduiding van de plaats van de noodverlichting Antwoord:
- Gegevens over de brandmeldcentrale en het brandmeldpaneel Antwoord:
- Aanduiding van de plaats van brandslanghaspels Antwoord:
- Aanduiding van de plaats van de sleutelkluis of -buis Antwoord:
- Aanduiding van de plaats van mobiele brandblusapparaten Antwoord:
- Aanduiding van de plaats van droge blusleidingen Antwoord:
- Aanduiding van de plaats van de brandweeringang Antwoord:
- Aanduiding van de plaats van de brandweerlift Antwoord:
- Bij gelijkwaardigheid: gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk wordt gemaakt

Antwoord:

Ondertekening Officemanager:
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Volledigheidschecklist Brandweer District Utrecht : 
Stationsstraat 36 te Vleuten

Zaaknummer:
Adres:
Datum:
Medewerker:

HZ.WABO-l 5-23632-DZ_VOLLGBR-l 61 60 
Stationsstraat 36 te Vleuten 
1 5 september 201 5

- Moduleblad Aanvraaggegevens Antwoord: Ja
- Moduleblad Aanvrager Antwoord: Ja
- Moduleblad Aanvrager bedrijf Antwoord: Ja
- Moduleblad Gemachtigde Antwoord: Ja
- Moduleblad Gemachtigde bedrijf Antwoord: Ja
- Moduleblad Locatie Antwoord: Ja
- Moduleblad Brandveilig gebruik Antwoord: Ja
- Moduleblad Melding brandveilig gebruik Antwoord: Ja
- Moduleblad Nawoord en ondertekening Antwoord: Ja
- Situatieschets met noordpijl met schaal = 1:1 000 Antwoord: Ja
- Plattegrondtekeningen per bouwlaag (schaal max 1:100 indien Bvo < 10.000 m2 en anders max 1:200) Antwoord: Ja
- Aanduiding van schaal van de plattegrond Antwoord: Ja
- Aanduiding van de hoogte van de vloer boven het meetniveau per bouwlaag Antwoord: Ja
- Aanduiding van de gebruiksoppervlakte per bouwlaag Antwoord: Ja
- Aanduiding van het maximaal aantal personen per bouwlaag Antwoord: Ja
- Aanduiding van vloeroppervlakte per ruimte Antwoord: Ja
- Aanduiding van gebruiksbestemming per ruimte Antwoord: Ja
- Bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte, en opstelling van inventaris en van 

inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Antwoord: Ja

- Aanduiding van brand- en rookwerende scheidingsconstructies Antwoord: Ja
- Aanduiding van vluchtroutes Antwoord: Ja
- Aanduiding van draairichting van deuren Antwoord: Ja
- Aanduiding van zelfsluitende deuren als bedoeld in de artikelen 2.1.5 en 2.3.3 van het Besluit brandveilig gebruik 

bouwwerken Antwoord: Ja
- Aanduiding van de plaats van oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 2.3.1 0 van het Besluit brandveilig gebruik 

bouwwerken Antwoord: Ja
- Aanduiding van sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid, van het Besluit brandveilig gebruik 

bouwwerken Antwoord: Ja
- Aanduiding van de plaats van vluchtrouteaanduidingen Antwoord: Ja
- Aanduiding van de plaats van de noodverlichting Antwoord: Ja
- Gegevens over de brandmeldcentrale en het brandmeldpaneel Antwoord: Ja
- Aanduiding van de plaats van brandslanghaspels Antwoord: Ja
- Aanduiding van de plaats van de sleutelkluis of -buis Antwoord: Ja
- Aanduiding van de plaats van mobiele brandblusapparaten Antwoord: Ja
- Aanduiding van de plaats van droge blusleidingen Antwoord: Ja
- Aanduiding van de plaats van de brandweeringang Antwoord: Ja
- Aanduiding van de plaats van de brandweerlift Antwoord: Ja
- Bij gelijkwaardigheid: gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk wordt gemaakt

Antwoord: Ja

Ondertekening Officemanager:
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Telefoon 030 - 286 00 00 
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Kids Xpress VOF

Stationsstraat 36 
3451 BZ VLEUTEN

K L A — 1 6 0 1 7 2 2 *I C C H Z

11 februari 2016Behandeld door Datum

Ons kenmerkDoorkiesnummer CHZ_KLA-1 6-01 722-CDZKC-l 221030 - 286

Onderwerp Constateringsbrief Illegale bouwi@utrecht.nlE-mail
Bijlage(n)

Uw kenmerk 
Uw brief van

Geen

1 1 EEB 2016Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving 
I, inspecteur van de Veiligheid Regio Utrecht, een controle

Op 1 3 januari 201 6 hebben 
Bebouwde Omgeving en 
uitgevoerd op de locatie Stationsstraat 36 te Vleuten.

Deze controle vond plaats vanwege een melding en onze taak om toezicht te houden op de naleving 
van wet- en regelgeving.

U heeft op 18 augustus 201 5 een omgevingsvergunning aangevraagd met zaaknummer HZ_WABO-l 5- 
23632, deze aanvraag is in behandeling. U moet nog enkele gegevens aanleveren, hierover heeft u een 
brief ontvangen op 1 7 september 201 5. Op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is het verboden een kinderdagverblijf/naschoolse opvang te exploiteren zonder een 
omgevingsvergunning.

Het pand is beoordeeld en voldoet niet aan de eisen welke nodig zijn om een
kinderdagverblijf/naschoolse opvang te exploiteren. Naar aanleiding van de controle heeft u een aantal 
tijdelijke maatregelen genomen waardoor het gebruik van het pand tijdelijk kan worden voortgezet.
Dit zijn tijdelijke oplossingen, voor de vergunning zijn specifieke eisen gesteld. Wanneer de 
omgevingsvergunning is verleend krijgt u 8 weken de tijd om de gebreken te verhelpen.
Wij hebben afgesproken dat u geen verdere uitbreiding doet op het kinderdagverblijf /naschoolse 
opvang zolang de vergunning niet verleend is.

De hieronder genoemde maatregelen moet u treffen om het pand te mogen gebruiken als 
kinderdagverblijf/naschoolse opvang.

Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op de website www.utrecht.nl/baliebwo

http://www.utrecht.nl
mailto:i@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl/baliebwo
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üVergunningen, Toezicht en Handhaving

Afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Gemeente Utrecht
11 februari 2016
/ CHZ.KLA-l6-01 722-CDZKC-l221

Datum
Ons kenmerk

Voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang is geen Omgevingsvergunning 
activiteit gebruik, verleend.
Artikel 2.2 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht.
Er dient een Omgevingsvergunning activiteit gebruik, 
aangevraagd te worden.
Het is verboden om zonder Omgevingsvergunning een bouwwerk in gebruik te nemen 
of te gebruiken waarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen 
jonger dan 12 jaar.
Een aanvraag is reeds ingediend op 18 - 08 - 201 5

Overtreding:

Voorschrift:
Maatregel:

Toelichting:

Het slaapgebied ligt niet in een beschermd subbrand-compartiment.
Artikel 2.98 lid 4 en 5 van het Bouwbesluit.
De betreffende ruimte dient zo aangepast te worden dat de WBDBO tenminste 30 
minuten is.
WBDBO weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Overtreding:
Voorschrift:
Maatregel:

Toelichting:

Het bouwwerk is niet voorzien van een brandmeldinstallatie.
Artikel 6.20 lid 1 van het Bouwbesluit.
Het bouwwerk dient te worden voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige 
bewaking conform de NEN 2535.

Overtreding:
Voorschrift:
Maatregel:

Het bouwwerk is niet voorzien van een ontruimingsalarm-installatie conform de NEN 
2575.
Artikel 6.23 lid 1 van het Bouwbesluit.
Het bouwwerk dient te worden voorzien van een ontruimingsalarminstallatie conform 
de NEN 2575.

Overtreding:

Voorschrift:
Maatregel:

Boven de vluchtdeuren van de speelzaal hangen gordijnen die niet met de deur 
meedraaien. Hierdoor wordt het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand 
belemmerd.
Artikel 7.16 van het Bouwbesluit
De gordijnen voor de vluchtdeuren dienen te worden verwijderd of zodanig te worden 
aangepast zodat het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand niet wordt belemmerd.

Overtreding:

Voorschrift:
Maatregel:

Nadere informatie
Voor informatie over deze brief kunt u terecht bij 

mailadres:
telefoonnummer: 030 - 286 |

@utrecht.nl.

Voor meer informatie met betrekking tot de benodigde vergunning kunt u de website 
www.omqevinqsloket.nl bezoeken of contact met ons opnemen via telefoonnummer 030-286 0000.

Hoogachtend
s burgemeester en wethouders,N

Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt ook op afspraak. Kijk op: utrecht.nl/baliebwo

http://www.omqevinqsloket.nl


Gearchiveerd: woensdag 11 mei 2022 13:42:55
Van:
Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 10:53:23
Aan:
Onderwerp: FW: Stationsstraat 36 Vleuten, kinderdagverblijf + BSO met ca 45 kinderen zonder blusmiddelen etc
Reageren noodzakelijk: Nee 
Urgentie: Hoog 
Precisie: Normaal 
Bijlagen:
Roxit-000216327_000.pdf ;Roxit-000216329_000.pdf ;Roxit-000266245_000.pdf;

Ha

Even de strategie bepalen hoe we insteken.

Met vriendelijke groet,

Senior Hoofdinspecteur Handhaving

Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Postadres Postbus 16200 35030 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1 3521 AZ

Fax 030 28641 11Te lef ooi^3^286
E-mail BmBHHMI
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:
Verzonden: maandag 11 januari 2016 12:14
Aan:

Onderwerp: FW: Stationsstraat 36 Vleuten, kinderdagverblijf + BSO met ca 45 kinderen zonder blusmiddelen etc 
Urgentie: Hoog

Hoi

Alles goed?

Vanuit mijn huidige rol bij Volksgezondheid, Inspectie Kinderopvang mail ik je over het volgende.

Zojuist heb ik gesproken met
opgevangen al vanaf januari 2015, maar tot op heden geen omgevingsvergunning brandveilig gebruik voor is. Deze is 
onder kenmerk HZ_WABO-15-23632 op dit moment wel in behandeling.

over onderstaande mail. Betreft een situatie waar 46 kinderen worden

Toezichthouder Inspectie Kinderopvang heeft ernstige twijfel of de huidige situatie wel voldoet aan de 
brandveiligheidseisen, zie ook het verhaal in de mail hieronder.

Kan VTH hier iets mee? Graag ontvangt de toezichthouder 
meenemen.

een terugkoppeling. Mij mag je in de CC

http://www.utrecht.nl


Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

Juridisch beleidsmedewerker

Gemeente Utrecht
Volksgezondheid
Beleid, Expertise en Onderzoek

Postadres Postbus 2423, 3500 GK Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Te lef ooi^3^28^^^H"
E-mail
Internet www.utrecht.nl 
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

ftrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Ve rzonden^aterdac^Manuar^01(H9^32
Aan:
CC:
Onderwerp: Stationsstraat 36 Vleuten, kinderdagverblijf + BSO met ca 45 kinderen zonder blusmiddelen etc 
Urgentie: Hoog

Beste

Deze mail even naar jullie beiden.

Ik ben vrijdagmiddag aan de stationsstraat langs geweest.
Daarin zijn kinderdagverblijf de Hummeltjestrein (11 kindplaatsen, verzoek tot uitbreiding naar 14) gevestigd en BSO 
KidsXpress (35 kind plaatsen, verzoek uitbreiding naar 40).
Er komen dagen in de week voor dat hier 45 kinderen in het pand aanwezig zijn.

Met enige verbazing heb ik in het kinderdagverblijf staan kijken naar een huis- tuin- en keuken mini blussertje. De 
eigenaresse wist niet precies hoe een en ander in elkaar stak met brandweer en vergunning, daar houdt de eigenaar 
van de BSO zich mee bezig. Overige blusmiddelen zag ik ook niet.
Ik kan me ook niet herinneren dat ik een brand meld systeem gezien heb. Wel veel stofferingen die risico's met zich 
meebrengen, zoals niet geïmpregneerde gordijnen en losliggend opkrullend vinyl.

Kinderen van het KDV zijn op de begane grond tijdens de opvang en met slapen. BSO kinderen bevinden zich 
beneden en op de le etage.

De laatste melding die ik in Squit tegen kom op dit adres is een buiten behandeling laten van (voor zover ik het 
begrijp) aanvragen van een omgevingsvergunning vooreen kinderdagverblijf/BSO van deze zomer (toen beide 
organisaties allang waren begonnen met opvangen in het pand).
Zie de bijlagen voorde aanvraag, de plattegrond en het besluit buiten behandeling laten.

Graag op korte termijn overleg over hoe hiermee om te gaan.

|, indien de situatie ter plekke, mede gezien ontbreken van materialen en opvang van 45 kinderen, reden is voor 
VTH om over te gaan tot een exploitatieverbod, dan heel graag tijdig (bij voorkeur voor enige communicatie richting 
de houder) bericht.

http://www.utrecht.nl


Met vriendelijke groet,

Toezicht kinderopvang

Gemeente Utrecht
Volksgezondheid
IKC en Gezonde leefomgeving

Postadres Postbus 16200, 3500 GK Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030286|
Internet www.utrecht.nl

Fax 0302863344

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

http://www.utrecht.nl


|@vru.nl>
het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf - Toets inhoudelijke beoordeling Brandveilig

|@vru.nlTo:
Subject:
gebruik

Hoi

Naar aanleiding van het weigering advies vanuit brandweer (Deelzaak HZ_WABO-15-23632-DZ_INHGBR-17943) 
voor Stationsstraat 36 te Vleuten/ HZ_WABO-15-23632 heb ik van de aanvrager onderstaande vraag ontvangen, 
kan jij mij daar antwoord op geven ?

BVD alvast

Is dit rapport gebaseerd op de inspectie of op de tekeningen?

Met vriendelijke groet,

Kids Xpress

T:
E: kids-xpress@hotmail.com
-------- Oorspronkelijk bericht

@utrecht.nl>Van:
Datum: 15-03-2016 14:40 (GMT+01:00)
Aan: 'kids-xpress' <kids-xpress@hotmail.com>
Onderwerp: RE: BV201602171134-TG-001-2.0 Melding brandveilig gebruik.pdf

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Postadres Postbus 16200, 3500CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht

Telefoon

5.1,2E 5.1,2E
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"kids-xpress" <kids-xpress@hotmail.com>
RE: BV201602171134-TG-001-2.0 Melding brandveiliggebruik.pdf 
Toets Activiteit Brandveilig Gebruik Weigering.Stationstraat 36.rtf

To:
Subject:
Attachments:

Beste

Ik ben er achter waarom het nog niet rond is.
De toets inhoudelijk gedaan door de brandweer (VRU) is een weigering (zie bijlage) geworden.
Omdat dit nu een hele vervelende situatie gaat worden wil ik het volgende afspreken.
Neem de weigering brief goed door, de antwoorden kan je direct naar mij terug mailen en zal ik er mee verder 
gaan bij de brandweer om daar een beetje spoed achter te zetten.

Ik hoor graag en spoedig van je.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Postadres Postbus 16200, 3500CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht

Telefoon

E-mail 
Internet www.utrecht.nl

l@utrecht.nl

Aanwezig Maandag,Dinsdag, Woensdag,Donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: kids-xpress [mailto:kids-xpress@hotmail.com]
Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 12:38
Aan:
Onderwerp: RE: BV201602171134-TG-001-2.0 Melding brandveilig gebruik.pdf

Beste

Ik heb zojuist geprobeerd de brandweer te bereiken, maar dit is niet gelukt. Ik zal het vandaag blijven proberen. Kan jij 
zelf ook een nieuwr deelzaak aanmaken of werkt het zo niet? Als ik iets anders moet doen dan hoor ik het ook graag 
van je.
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Hopelijk lossen we het zo snel mogelijk op!

Met vriendelijke groet,

Kids Xpress

E: kids-xpress@^^^^^^B 
------- Oorspronkelijk bericht

|@utrecht.nl>Van:
Datum: 15-03-2016 12:29 (GMT+01:00)
Aan: 'kids-xpress' <kids-xpress@hotmail.com>
Onderwerp: RE: BV201602171134-TG-001-2.0 Melding brandveilig gebruik.pdf

Beste

Ik vind het ook vervelend zoals het nu loopt, want ik begrijp nu dat er communicatief iets niet goed loopt hier. 
Het probleem is dat ik namelijk geen nieuwe deelzaak zie in mijn werkvoorraad en dus alleen de oude informatie 
tot HOLD zie staan. Misschien is het wel handig als je de brandweer nog een keer belt, dan zal ik dat ook zo 
doen om snel tot een besluit te komen. Ik ga er verder achter aan en we houden nog even contact vandaag.
Mijn excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

Postadres Postbus 16200, 3500CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht

Telefoon

E-mail 
Internet www.utrecht.nl

l@utrecht.nl

Aanwezig Maandag,Dinsdag, Woensdag,Donderdag
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: kids-xpress fmailto:kids-xpress@hotmail.com1 
Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 12:22
Aan:
Onderwerp: RE: BV201602171134-TG-001-2.0 Melding brandveilig gebruik.pdf

Beste

Fijn om van je te horen! Ik vraag me af waar het dan vast loopt. Ik heb 
gaf aan dat zij aan het wachten was op actie van jullie. Wat kan ik doen om het proces te versnellen?

meerdere malen gesproken en die

Ik vind het vervelend dat er nu klanten geen opvang hebben door een administratief punt. Alles wat op de tekeningen 
te zien is die ik je zojuist heb gemaild is inmiddeld aanwezig in ons pand al enige tijd.

Is het handig als ik weer even achter de brandweer aan bel?

Met vriendelijke groet,

Kids Xpress

E: kids-xpress@hotmail.com 
------- Oorspronkelijk bericht

|@utrecht.nl>Van:
Datum: 15-03-2016 12:04 (GMT+01:00)
Aan: 'kids-xpress' <kids-xpress@hotmail.com>
Onderwerp: RE: BV201602171134-TG-001-2.0 Melding brandveilig gebruik.pdf

Beste

Het kan zijn dat ik de laatste tijd telefonisch wat lastig te bereiken was/ben i.v.m. ziekte/verlof.
Maar gelukkig is er nog de mail, ik heb je vraag bekeken en uitgezet bij de brandweer.
Het probleem is namelijk dat ik zit te wachten op een positief advies/toetsing van hun kant zodat ik het besluit 
kan aanmaken. Ik ga met met VRU in gesprek om te kijken wat er fout gaat en dit snel optelossen.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
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Postadres Postbus 16200, 3500CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht

Telefoon

E-mail 
Internet www.utrecht.nl

l@utrecht.nl

Aanwezig Maandag,Dinsdag, Woensdag,Donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: kids-xpress rmailto:kids-xpress(a>hotmail.coml 
Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 11:45
Aan:
Onderwerp: BV201602171134-TG-001-2.0 Melding brandveilig gebruik.pdf

Beste

Ik probeer al enige tijd met u in contact te komen maar dit wil tot op heden niet lukken. De bereikbaarheid aan jullie 
kant is erg slecht.

Wij hebben enige tijd geleden een omgevingsvergunning aangevraagd. Hier ontbraken een aantal tekeningen die 
benodigd waren om de vergunning af te geven. Mijn collega heeft deze tekeningen alsnog gemaild naar verschillende 
personen om ervoor te zorgen dat de vergunning afgegeven kon worden. Ik heb inmiddels van de brandweer begrepen 
dat er een nieuwe aanvraag ingevuld had moeten worden, maar dat het voor nu zo goed was. Hier hebben wij zelf niks 
over gehoord van de gemeente. Sindsdien probeer ik in contact te komen met iemand van jullie afdeling om een 
indicatie te kunnen krijgen wanneer de vergunning afgegeven zal worden. Wij hebben ouders met kinderen die al 
geplaatst waren moeten zeggen toch nog te wachten omdat wij de vergunning nog niet binnen hebben.

Graag zou ik contact met u hebben en van u een indicatie krijgen wanneer de vergunning afgegeven zal worden. In de 
bijlage vindt u de juiste tekeningen met ingetekende brandinstallatie en het brandcompartiment. Het 
brandcompartiment is aangepast ten op zichte van de vorige tekeningen gemaild door mijn collega.

Ik hoop spoedig van u te horen!

Met vriendelijke groet,

Kids Xpress

Proclaimer
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Toets Activiteit Brandveilig Gebruik Weigering 

Dossiernummer Wabo  : HZ_WABO-15-23632-DZ_INHGBR-17943 

Adres    : Stationsstraat 36 te Vleuten 

Behandelend medewerker :  

1e behandeling  : 11-03-2016 

 

Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie heeft de WABO-activiteit gebruik getoetst aan de 

regelgeving van de BOR, van het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Utrechtse 

Bouwverordening. 

 

De WABO-activiteit komt niet overeen met de genoemde regelgeving. 

 

Overwegingen 

Bij de toetsing van het plan is uitgegaan van: 

- Woonfunctie 

- Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang 

 

Weigeringsgronden: 

Bij onderstaande punten wordt steeds het wetsartikel dat van toepassing is genoemd. Vervolgens is de 

constatering beschreven en de maatregel die genomen kan worden om de afkeuringsgrond op te lossen. 

Deze maatregel is een mogelijkheid om de afkeuringsgrond op te heffen. Andere gelijkwaardige 

oplossingen kunnen ook voorgedragen worden. 

 

BOUWBESLUIT 2012  

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

 

Voorschrift: Artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012. 

Constatering: In de aanvraag Brandveilig gebruik, Bouwwerk brandveilig gebruiken staat achter “Welke 

meldingsplichtige situatie(s) zijn van toepassing” aangevinkt; dat er met behulp van een 

gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het bouwbesluit 

2012 wordt voldaan. Echter is niet duidelijk welke gelijkwaardigheid wordt bedoeld.  

Maatregel: Aangeven waarvoor een gelijkwaardige oplossing wordt aangedragen en hoe gelijkwaardige 

brandveiligheid wordt geboden. 

 

Hoofdstuk 2 Technische bouw Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 

 

Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand 

Voorschrift: Artikel 2.89 lid 5 van het Bouwbesluit 2012. 

Constatering: In het brandcompartiment op de 2e verdieping ligt een andere gebruiksfunctie dan een 

nevenfunctie van die woonfunctie. 

Maatregel: De grenzen van het brandcompartiment moeten worden aangepast. 

 

Voorschrift: Artikel 2.94 lid 2 van het Bouwbesluit 2012. 

Constatering: De WBDBO van de slaapruimte moet minimaal 30 minuten bedragen i.p.v. 20 minuten zoals de 

renvooi aangeeft. 

Maatregel: De WBDBO van het brandcompartiment moeten worden aangepast naar 30 minuten. 
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Hoofdstuk 6 Voorschriften bij installaties 

 

Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 

Voorschrift: Artikel 6.20 lid 1van het Bouwbesluit 2012. 

Constatering: Op tekening staat dat de brandmeldinstallatie (BMI) wordt uitgevoerd met ruimtebewaking en 

niet automatische bewaking. De BMI voldoet daarmee niet aan de NEN 2535 met een omvang 

van bewakingsvorm zoals gesteld in bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012. 

Maatregel: Het bouwwerk moet voorzien zijn van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking zonder  

doormelding, uitgevoerd conform NEN 2535. 

Toelichting: Het gebouw is één brandcompartiment en daarmee is de gebruiksoppervlakte groter dan 

200m². 



I@eiffel.nl

Van:
Verzonden: maandag 22 juni 2015 10:55
Aan:
Onderwerp: Vraag Stationsstraat Vleuten

Hoi

Op verzoek van
behandelkamers een vrijstelling is verleend in 2002? Dit i.v.m. de parkeernorm. Ik kom namelijk nergens een 
berekening tegen.

stel ik de b.o.b. op voor de BSO van in Vleuten. Weet jij voor hoeveel

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet, 
Eiffel

|@eiffel.nl>From:
Sent: Mon, 20 Jul 2015 15:55:13 +0200

@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:
artikel 19 WRO.doc, Tekening pand.pdf

FW: Vraag Stationsstraat Vleuten
Untitled-l_01.gif, Untitled-l_02.gif, Untitled-l_03.gif, Untitled-l_04.gif, Untitled-l_05.gif, Vrijstelling

Van:
Verzonden: dinsdag 23 juni 2015 11:06
Aan:
Onderwerp: RE: Vraag Stationsstraat Vleuten

Dag

Hierbij stuur ik je de vrijstelling voor de tandartsenpraktijk. In dit stuk is niet opgenomen om hoeveel 
behandelkamers het gaat, maar wel dat de bg en le verdieping voor de praktijk worden gebruikt. Tevens stuur ik je 
de tekening bij de vergunningaanvraag. Volgens mij hebben ze de indeling van het pand intern niet gewijzigd.

Verder haal ik uit het verslag van het TT het volgende:

Ook aan de parkeernorm wordt voldaan. De norm voor behandelkamers bij een tandartspraktijk ligt hoger dan die van een 
BSO. Derhalve past.

Succes!

Groeten,

^ 
I— 

LU
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Branchobrodo meetinstructie

374 m* 
67 m* 
30 ma
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fÜ Gebruiksoppervlakte wonen 
[ Ovenge inpandige ruimte

* Verdieping, Stationsstraat 36 te Vleuten
i plattegronden zijn ter indicatie en geproduceerd voor promotionele doeleinden, 
in de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. W AllePlattegronden.nl
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