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Nut en noodzaak, afweging kosten en baten



Ontstaan van bouwkundige eisen

Via Breda, Bouw nieuw NS Station, NSP project 2002

• Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en Zware ongevallen.

Brabant Veiliger 2004 VGS 06

• Opgenomen als project

• Actoren Gemeenten, BWT, Brandweer, Provincie NB en adviesbureau.



Nieuwbouw rond het Spoor in Breda



Fire engineering CFD berekeningen



Hittestraling

Spoorketelwagon:

Bij 1 m/s is de straling 18.75 kW/m2 op ca. 26 m1

Bij 2 m/s is de straling 21.75 kW/m2 op ca. 32 m1

Bij 3 m/s is de straling 23.75 kW/m2 op ca. 35 m1

Bij 4 m/s is de straling 25.75 kW/m2 op ca. 36 m1

Bij 5 m/s is de straling 27.00 kW/m2 op ca. 37 m1

Bij 6 m/s is de straling 27.50 kW/m2 op ca. 37 m1

Bij 7 m/s is de straling 28.00 kW/m2 op ca. 40 m1

Bij 8 m/s is de straling 28.75 kW/m2 op ca. 40 m1

Bij 9 m/s is de straling 29.25 kW/m2 op ca. 40 m1



Verwoord in RO plannen



Teksten in de Toelichting

Naast de voorschriften over (externe) veiligheid, 
opgenomen in het Bouwbesluit en de 
Gemeentelijke bouwverordening, zijn in het 
bestemmingsplan Stationskwartier ook een 
aantal zaken vastgelegd. Voorbeelden hiervan 
zijn het vastleggen van de m2 functies per 
bebouwingsvlak waaruit de gemiddelde 
bezettingsgraad kan worden afgeleid en de op 
de plankaart aangegeven benaderingsroutes 
van het spoor en de OV-terminal ten behoeve 
van de brandweer en andere hulpdiensten. 
Verder is er ten behoeve van de ontwikkeling 
van het Stationskwartier een analyse gemaakt 
van de mogelijke maatregelen die, gericht op de 
potentiële gevolgen van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen op het spoor, de veiligheid 
van bewoners, kantoorpersoneel, reizigers en 
andere aanwezigen moeten verbeteren. 

Hieruit blijkt dat veel maatregelen ter beperking van het aantal slachtoffers als 

gevolg van een calamiteit wenselijk zijn, maar juridisch niet afdwingbaar. 

Desondanks zijn er bij de grootste functie in het plangebied, de nieuwe OV-

terminal, aanvullende maatregelen getroffen. Enerzijds omdat hier de 

meeste mensen aanwezig zullen zijn, maar anderzijds ook om vanuit deze 

deels publieke functie een voorbeeldfunctie uit te laten gaan. 

Omdat op voorhand niet aangegeven kan worden hoe bouwplannen,

vluchtroutes en andere zaken zullen worden en hoe ze ten opzicht van elkaar 

zijn gesitueerd, wordt aan het College de bevoegdheid gegeven nadere 

eisen te stellen met betrekking tot bouwkundige aspecten.



Bouw aanvraag 1e bouwdeel Stationsgebied Breda

• Opgenomen in Bouwvergunning.

• Beroep van de opdrachtgever bij Bestuursrechter.

Nadere eisen op het gebied van Bouwregelgeving is niet toegestaan.

• Beroep Gemeente bij Raad van State.

Proces en totstandkoming van de nadere eisen zorgvuldig en is wel                 

toegestaan, Gemeente Breda in het gelijk gesteld.



Motie in 2e kamer, overleg met Minister van VROM 2007

• Bij een overleg in Breda de Minister van VROM Jacqueline Cramer 

probleem besproken.

• In 2007 is er een motie ingediend in de 2e kamer.

• OESO Workshop in Parijs 15 en 16 okt. 2007

• Afsluitbare ventilatie met Installatiebranche bespreken.



Werkgroep Bouwkundige eisen Basisnet 2010

• Basisnet 2010-2020 Werkgroep Ruimtelijke doorontwikkeling.

• Kamerbrief 15 augustus 2011, Regelgeving 

• De beperkingen voor de ruimtelijke ordening worden opgenomen in het 

Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). 

• Direct contact met opstellers Bouwbesluit.

• Bouwbesluit kent gelijkwaardigheid en normstelling.

• Ambtelijk concept BEVT 29 mei 2012 



Bouwbesluit 2012



Veiligheidszone en plasbrand-aandachtsgebied 

• Aanwijzing van de bouwkundige eisen voor bouwwerken, beperkt 

kwetsbaar en kwetsbaar object in de betreffende zones.

• Brandwerendheid uitwendige scheidingsconstructie met 

buitenbrandkromme NEN-EN 135051-2.

• buitenlucht grenzende zijde constructiedeel voldoet aan Brandklasse A2 

NEN-EN 135051-1.

• Daken voldoen aan Brandklasse A2 NEN-EN 135051-1.



Veiligheidszone en plasbrand-aandachtsgebied 

• Plaats en positionering van doorgangen en vluchtroutes.

• Eisen aan bouwwerken en niet bezwijken van bouwconstructie binnen 90 

min. Volgens artikel 2.11 van het besluit en uitgaande van ontwerp-

brandscenario’s zoals bedoeld in paragraaf 2.2 van NEN-EN 1991-1-2.

• Bouwwerken met mechanische ventilatie dienen uitgeschakeld te kunnen 

worden



Voorbeelden



Voorbeelden

Woongebouw op ca 30 meter van het spoor.

De galerij heeft de entree van de woningen, 

aan de achterzijde geen ontvluchting.

De galerij heeft een borstwering van metselwerk.



Omgevingswet art 5.2 BKL
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