
INTERN ADVIES IIUiterste 
termijn/actie' 

Stuknummer: Ter behandeling naar: 

afdeling 
Datum: 2:3- dec, lSg7 orgaan 

Bericht van datum + 
ontvangst 

: JA / NEEN 
paraaf 

Naam 
: Afdeling: 

steller schrcèer 

Onderwerp: 

red\loertuig brandweer. 

Samenvattend voorstel coördinerende afdeling: 

I . lil te stemmeli met de huur v.;;;,n een redVOE~rtui g van 
Haarlem voor een bedrag ad f. 31.835 

I 
I Secre!afie .... .. _--~) 

Om advies/tkr 

2. /l,i<kGord te g.~",ë;n met een zesdaagse (hoog'.:.,'erker) rislco-
dek~< i ng 

(eventueel vervolg zoz) 

Geadviseerde beslissing: 

Opmerkingen. 
secretaris . 

via paraaf V T B Collegeverg. dd. nr. 
Beslissing: 

burgem. 

weth. 1 

Heth. 2 

Heth. J 

Aantekeningen: 



Bij mijn schrijven van dd. 31.08.1987 heb ik u medegedeeld 
dat de hoogwerker van de brandweer om reden van veiligheid 
niet meer kon worden ingezet. 
E.e.a. werd aangegeven midèels een keuringsrapport van de 
Inspectie voor het Brandweerwezen. 
Inmiddels is de hoogwerker verkocht aan de hoogst biedende. 

Om in de huidige situatie een adequate redding en blussing 
te waarborgen dienen besluiten te worden genomen t.a.v. 

a. de huur van een redvoertuig voor de periode t/m de 
oplevering van een nieuw redvoertuig, dan wel totdat de raad 
anders heeft besloten en 
b. de aanschaf van een nieuw redvoertuig. 

T.b.v. de huur van een redvoertuig van Haarlem doe ik u 
bijgaand een (deel)rapport toekomen. 
Dit deel rapport zal deel uitmaken van een rapport behorende 
bij een verzoek tO"t vervangi ng van de hoogwerker. 

Voorstel huur hoogwerker 

N.a.V. de af:<eul'ing van de hoogwerker heb ik de brandweer 
}iaarlem verzocht te overwegen een redvoertuig var, Haarlem te 
verhuren aan Zandvoort. 

Inmic~d(:?ls heef':: de commandêlnt: van H':larlem, dhr. Brandsen, 
aan het college van b er) w van Haarlem voorgesteld een 
redvoe,r'tulg aan Zandvooz·-t te verhuren, op basis van 
kostprijs, zegge f. 33.000 op jaarbasis. 

I_v.m. de geoefendheid van dG brarldwcer I-Iaarlem is hR'I: 
noodzakelijk dat zij gedlJrE'nde 1 dag per week over het 
be'treffende voer'tuig kunrlen besctlikkerl. 
Oc .. k wOl'"d,t: i.?:.;.;n een event:ue_l;:~ oV2'rEenkomst: dE:: voorwaarde 
verbonden dat tlet v08rtuig bij het uitvallen van een i~nder 
rsl.3.\/oertui,':"!, terug n.é)ar Haarle:n mOE:-:t. 
Het- t)(Jv~~rl~i-!:~andg impJiceert d3~ (jclC)r tle't hu~erl van 8Bn 
r-2dvoE~tllig v~r) ~laarlem er een risicodekking v~n 6 dag2n kar) 
worderl v8rkregeG. 
In d~e gevallen dilt het voer-tuig in I-iaarl~m staat wlJrdt bi,) 
br-~n(~, op vErzo2~. 02il r2dvoertuig naar Z2;ldv0(~rt 

g.::.,c':' i.:-.i c;!-:::::.;:; ['cl_ 
i'!()2';,.,,:,' è,.:?:..-:e dail rij -:~'L binn,"::n do,,:: n,.:)ïm aé:ln',lJezig 
kz:;', zo: j;'!, <..3,,':11;, i'·, d.::".t: '\~'::~ --in c!e hl.!lclig.::-è' s,cl i:ual:iE-?-- Ini..:'t: c:;:;;z{~ 

~-(:50.liîlg d(-3 gro,:.'::'.::;i~ m':J,5".:?lJj:<e cigkkJ_fl;i; vz;r-, 011:::; risico h(~bt"·{-:,"l 

t;.,;;.' r- ~:' . .: ~ t . 



Uit het bijgaande deel rapport blijkt dat een redvoertui ~g 
voor Zandvoort onontbeerlijk is, ik adviseer u derhalve 
een huurovereenkomst met Haarlem aan te gaan voor een bedrag 
op jaarbasis van f. 33.000. 

huur voertuig ( 33.000 
verzekering 
instruktie personeel 

R~ ma t 

360 ) x 308 

totaal 

= f 28.235 
3.100 

500 

31.835 
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INLEIDING 

Sedert vele jaren beschikt de Zandvoortse Brandweer over een 
redvoertuig. 
In 1974 werd een 30 jaar oude ladderwagen vervangen door de 
hoogwerker welke thans aan vervanging toe is. 

Waarom moet de Brandweer Zandvoort over een redvoertuig 
beschikken? 
Kortweg zijn daarvoor de volgende redenen aan te voeren; 
1. Aanwezigheid van woongebouwen die niet zijn voorzien van 

een bouwkundige tweede vluchtweg. 
2. Byzondere gebouwen waarbij een hoogwerker voor blussing 

en redding onontbeerlijk is. 
3. Hotels e.d. 
4. He"t verrichten van werkzaamheden bij storm. 

ad 1. De bouwverordening en de normalisatiebladen (NEN) 
geven de mogelijkheid om woongebouwen zodanig te 
bouwen dat bij eventuele redding vanuit deze 
woningen gebruik moet worden gemaakt van een 
redvoertuig. 
Hiervan is in Zandvoort gebruik gemaakt. 

ad 2. Byzondere bouw, hierbij moet worden gedacht aan b.v. 
de bebouwing aan de Kerkstraat en Kerkplein. 
de vr'J opeen gepakte bouw rondom de Zuidbuurt. 
de grotere vila/s 

ad 3. Hoewel de hotels nog niet op de vluchtwegen zijn gein
ventariseerd bestaat echter wel de indruk dat bij 
diverse hotels, ingeval van brand, een redvoertuig 
t.b.v. redding dringend gewenst is. 

C-RISICO. 

De Richtlijn voor Materieel en Personeelssterkte 
Gemeentelijke Brandweren, van het Ministerie 8innenlandse
zaken geeft de sterkte van de brandweer aan, uitgedrukt in 
blusvoertuigen en personeel. 
Het voorhanden hebben van andere voertuigen, zoals een 
redvoertuig, is afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden. 

ORGANISATIE EN BEHEERSVERORDENING. 

De Organisatie en Beheersverordening van de Brandweer 
Zandvoort dd. 1977 regelt dat een redvoertuig tot de 
uitrusting van de brandweer behoort. 
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HOOGWERKER/LADDERWAGEN 

Of een ladderwagen i.p.v. een hoogwerker geschikt is voor 
onze gemeente en of dit financieel aantrekkelijker zal zijn, 
wordt nader onderzocht. 

CONCLUSIE 

In dit -deel- rapport wordt nader ingegaan op de Zandvoortse 
toepassing van de Bouwverordening en de Norm (NEN) bladen 
in relatie tot het annwezig zijn van een redvoertuig. 

Uit de in dit -deel-rapport aangeleverde gegevens en de 
lijst met woongebouwen waar rekening is gehouden met een 
redvoertuig moet geconcludeerd worden dat een redvoertuig 
voor Zandvoort onontbeerlijk is. 

december 1987. 
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BRANDPREVENTIE HJ RELATIE TOT EEN REDVOERTUIG. 

Bij het verlenen v~n een bouwvergunning worden naast de 
norMal e boul»e i sen < k ons truct ie) ook e i sen voor br andve i I i g
heid gesteld. Voor het opstellen van de brandveiligheids
eisen wordt gebruik geMaakt van diverse verordeningen en 
norMbladen. Hieronder een uiteenzetting van een aantal bepa 
I i ngen u i t die verorden i ngerl en norMb I ;'den die re levant zij n 
voor het al dan niet Moeten bezitten van een hoogwerker. 

Preventie/repressie 

Preventieve brandbestrijding is onlosMakelijk verbonden met 
de repressieve brandbestrijding. Het is ee:n normaal gege:ve:rl 
dat bij het opste:llen van brandveilighe:idsvoorwaarden voor 
bouw(~erken rekening wordt gehoude:n met de: organisatie e:n 
behee:r van de geMe:entelijke brandwee:r. Onder andere wordt 
re:ke:ning gehouden met het feit of de: brandweer al dan niet 
de perM<.ne:nte besch i k ki ng hee ft over e:e:n redvoe:rtJ.li g, zij nde 
een ladderwagen of een hoogl.1e:rker. Een ander voorbeeld van 
"rekening hOllden met ••• " kan zijn de "opkoMsttijd" van de 
plaatselijke brandweer, e.e.a. in relatie tot de brandwerend
heid van vluchtwegen ect. 

BCtu~""vE:rordE:n i ng 

ARTIKEL 67. VLUCHTWEGEN. 

LID 1. Vanaf ruiMten die voor het verblijf van Mensen zijn 
bes teMd, Moet een vluchtweg aanl.lez i g zij n. 

LID 2. ~!anaf (~ooneenheden waarvan de vloer van een kaMer Meer 
dan 13 mboven pe i 1 i s ge legen, Moeten twee v lllchtl.le
gen aanwezig zijn 

Hie~· hlo~·dt: de hoogt:e g:rens op 13 m v,<ist:geJegd, gebot/l,/en hoger 
d,<in 13 m moet:en zijn vo~~~·zien \I,'1n een t:l,'eede vJucht:Meg (NEN 
3892)" 
De ~·eden hiervan is dat: in L"ge l,'oongebot/l,'en ( <" 13 m ) l,/eJ 
en i n hoge (t/oot1gebou(t1en ( .). 13 m -' geen x-ek en i n9 (t/o~-dt: gehou
den met: redding doo~· de brandl"ee~·. 

LID 3. Vluchtwegen in tc,t woning besteMde gebouwen mogen niet 
geheel of ten dele voeren door een kaMer een keuken, 
bedrijfsruiMte of bergplaats. 

LID 5 Nadere eisen kunnen worden gesteld M.b.t. de aanwezig 
heid, de inrichting en de afMetingen van vluchtwegen 
in: 
a. tot bewoning besteMde gebouwen 
b. bij zondere woongeboul~en 
c. niet tot bewoning besteMde gebouwen. 
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Toelicr,ting ( uit de Bouwverordening) 

Voor het stellen van nadere eisen kunnen richtlijnen worden 
ontleend aan de des betreffende NEN-normen (NEN 3891 e.v.). 
Nadere eisen kunnen voorts worden gesteld m.b.t. vluchtwegen 
in tot ",'oning bestemde geboulóen, indien de bereikbaarheid 
van die gebouwen voor reddingsvoertuigen van de brandweer 
wordt bemoei I ijkt b. v. door een stedeboulókundige situatie. 

Hi e~- bI ijk t: d<'lt: men er v,"lntli t: g<'l<'lt: d,'Vt: de b~-<'Ind(,leer over 
een redvoe~-t:uig be:5chikt:. Dit: i:5 ook de o~~rz<'l,'Vk v,'Vn de 13 m 
gx-en:5. Immer:5 de h<'lndl,'Vdder:5 V-'Vt1 de br,'Vnd(,leer kunnen m<'l.'dm,'V,'Vl 
(5 met:e:r bereiken. 
Het: ni et: <'I<'Inhlezi 9 zijn V<'ln een ~-edvoerhJi 9 heeft: t:ot: gevolg 
dat: s 1 echt:s "tot: een hoogt:e van 6 ft) zonde:!- 212 v 1I.../cht:{~/e:g k ... ~n 
(,lorden ges t:e 1 d. 

LID 6 Vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in 
lid 3 
a. indien de moge 1 ijkheid van ontvllKhting bij brand 

voldoende is verzekerd; 
b. indien de kans op uitbreken van brand zeer gering is, 

terwijl zonodig redding goed mogelijk is. 

Op g~-ond V<'ln lid 6 is ont:heffing verleend V<'In het: gest:elde 
in lid 3, uit:g<'lngspunt: hie~-bij is ge(,'eest: het: feit: d,'Vt: de 
brandh/ee:r over een hoog{tlerke~~ beschikt:. 

MODEL BOUI.JVERORDENING 2202 WIJZIGING. 

In het niel(we model lóordt onverkort ven,lezen naar de ~~E~~-bla
den 3892 en 3893 welke hierna .... ,orden beschreven. 
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51 

Normbl .. den NEN 3892 Eengezinshuizen e:n ~'oonge:bou'",e:n < 13m 
NEN 3893 Hoge: woonge:bc"-'\.Je:n. > 13 m 

Re:gels betre:kking he:bbende op woongebouwe:n met g .. le:rijen of 
gömgen. 

NEN 3:392 
4. 11 
4.11.1.2 

v 1'.lChhve:ge:n 

.... nt .. l uitg .. ngen v .. n k .. mers. 
K .. ;mh2:rS die: kunnen worden ver laten v i a een Ölndere: kamer,} 
keuken, e:e:n be:rgpl .... ts of e:en bedrijfsruimte, moeten nog 
e:en twe:ede: vluchtmoge:lijkhe:id he:bbe:n w .... rdoor me:n op 
e:en veilige: wijze een veilige pl .. ats buite:n de woning 
k Z4n bere i k en. 

Een kame:r in e:e:n flat woning die niet onmiddellijk 
uitkomt op e:e:n hal of e:en gang, die: re:chtstre:e:ks n .... r de: 
hoofd toe:gang van de: woning le:idt. In d .. t gev .. l moe:t de 
k .. me:r ten rtlÎniste: twe:e: vhlchtmoge:l ijkhe:de:n he:bbe:n die: 
elk - eventueel door een andere k~mer - naar een veilige 
plaats le:ide:n. (zie: .. fbeelding 1 .. +b) 

Op g2-ond v,'m he!; fei!; da!; in Zandvo~'r!; hlerd beschik!; over 
ee:n hoogl<lerke2- <" !;(veede vll/ch!;mogel iJkheid ) heef!; men 
t:oegest:aan d,"It: een {,Ioning een kamer heeft: {,Ielke ,"111een kan 
(~/Q~~den ver 1 ... ::,1::1211 vi ... :v een ... ~nde2·e 2-uimte. 

kamer 51 kamer 
I 

_ .. -

51 kamer 51 kamer , 
xxo 

0 

0 

---- 0_ 

XX) '?,XXXXXX 0 

2- -- 0 

0 
X 0 

0 bad x 0 

bad 0 
\X 0 

" 

0 x 0 
0 x 0 

0 x 0000 
00 0000 

hal 0 ! huiskamer 
0 4 

hal x c huiskamer 
xo 0 

0 
0 0 
0 

.9- ~ 
0 

0 
0 

0 0 
0 o 
o 

( afb a en b ) 

00000 
} vluchtwegen 

xxxxx 
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4. 11. 3. 4 U i tg<<rige:n van ga I e:r i j e:n e:n ge:me:e:nschappe I ijk e: 
gangen 

a. Galerije:n e:n gemeenschappelijke gangen moeten aan beide 
einde:n kunne:n worden verlaten en wel-voorzover deze gale
rijen e:n gange:n zich op meer dan 0,21 m boven het aanslui
tende terrein be:vinde:r,- door middel van vaste: trappen of 
hel I ingbanen. ( zie: afbee:lding 2 ) 

b. in de:ze niet van be:lang. 

c. In afwijking van het ge:stelde onde:r a ( en b) mogen ga
lerije:n eveneens ee:n doodlope:nd einde he:bbe:n MITS: 

deze galerijen niet langer zijn dan 25 m en de vloer 
niet meer dan 6 m bove:n het aansluitend terrein is ge:le:
gen OF 
deze galerijen niet langer zijn dan 25 m EN de: betrokken 
ge:me:e:nte: beschikt over een redvoertuig dat te allen tijde 
voldoende: dicht kan '.K'rden opge:.teld bij het (de) dood
lope:nd ui teinde(n) van de: galerije:n. (zie afbe:elding 3, ) 

In di t: ptmt: (" 25 m en 6 m .> g",_",t: men er v",n ui t: d",t: de 
b:r",ndldee:r in $ t",,,,t i $ met de bezetting v",n 1 "'tltoo5pui t: 
en het tot de o5t",nd",_",rd tli tn/o5ting b€horende l.",dderm",te
:rieel (" h",ndl",ddero5'> €en gering ",,,,nt,,,l bed:reigde beb.lo
nero5 in veiligheid t:e o5tellen. 

(afb 2) 

., I , , , 

Iç:; 
, I , 

1\::;) hoogte> 0,21 m 

(afb 3) 

, , ,1 

Ie 
, , , 

hoogte < 6 m. lengte < 25 m 
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NEN 3893 

Gebouwen hoger dan 13 meter ZlJn hoge woongebouwen. 
Hoge woongebouwen moeten te allen tijde over twee vlucht
wegen beschikken. 
Ontheffingen zijn niet mogelijk. 

GebolJh/en die \0'01 doen <'I<'In de norm Hoge 1,100ngebolJl,/en hebben 
geen invloed op de ,v,w?h/ezigheid \o'<'In redvoerélJigen. 

SA~lErjIJATT r rm 
(zie afbeeldirlg 4) 

A. Voor gebouwen niet hoger dan 6 meter waarvan de 
gangen/galerijen niet langer zijn dan 25 meter geldt dat een 
tweede vluchtweg niet noodzakelijk is. 
B. Voor geboUl",en ho.;)er dan 6 m maar kleiner dan 13 m, waarvan 
de gangen/galerijen niet langer zijn dan 25 m EN de brand
weer over en redvoertuig beschikt, geldt dat een tweede 
vluchtweg niet noodzakelijk is. 
c. Voor gebouwen hoger dan 13 m geldt dat een tweede vlucht
weg noodzakelijk is. 

Opmerking t.a.v. punt A en B. 
1. Oe gebouwen moeten dan uiteraard wel bereikbaar zijn voor 
de brandt.;eer voertuigen. 
Hiervoor zijn ook regels op genomen in het normblad. 
2. "'loonlagen tot 6 meter en van 6 tot 13 meter t.;orden in 
gebouwen hoger dan resp. 6 en 13 m aangemerkt als zijnde woon
l",gen in gebouwen van resp. hoger dan 6 en 13 meter. 

--

-- I 
I 

( afb. 4 ) 
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Regels betrekking hebbende op portiekfl~ts e.d. 

NEN 3892 
4.11.4.1 Inrichting v~n tr~ppehuizen. 

~. Verb i nd i ngen !'lIet ~ndere ru i mten en u i tg~ngen 
Slechts g~ngen, port~len, ~ndere delen v~n vluchtwegen 
en liften mogen direct op een trOoppehuis uitkomen. 
(geen woningen!) 
Tr~ppehuizen moeten op de beg~ne grond rechtstreeks 
of door middel v~n een tochtport~Ool uitkomen op de 
buitenlucht. 

b. (in dit gev~l niet relev~nt.) 
c. idem b. 

d. Niet v~n toepassing is het onder a (en b) gestelde, met 
betrekking tot portiekfl~ts, hiervoor geldt het vol
gende.:: 
1.Toegangs.deuren tot portiek flats w~arvan de hoogste 

tot he:t verbl i.j f V-34n mE:ns·E:n bestemde: ruimten gelegE:n 
is op minder dan 6 m boven het a~nsluitend terrein, 
1YI01;Jen rechtstr2e:ks uitkomen op het bordes V~n het 
tr .;~pp€hu is. 

2.toeg~nsdeuren tot portiek flats w~arvan de hoogste 
tot verb 1 ij f 'v'~n rfIen::·E;n bes t.;.:mdE.: TU i roten meer d,::,n 6 ft) 

doch minder dan 13 m zijn gelegen boven het aanslui
tend terrein) mogen uitkomen op het trappehuis.) MITS: 

dE: woningen zodanig zijn gelegen dat zij bereikbaar 
zijn voor T2dvoeytuigen EN de: gemeE.:nteliJke br~nd
weer over een dergelijk voertuig beschikt of; 
de woninQen beschikken over een tw€sde mogelijkheid 
om buite~ het gemeenschappelijk trappehuis om de 
hlon i ng të.: k l.Ànnen ver l·::~t2:n. 

Toelichting ( uit NEN-bl~d) 
Een dergelijke mogelijkheid zou een speciaal uit
gevoerde balcon-afscheiding fl~ts kunnen zijn w~~r
dooy een t"I-=I-=4S t ge 1 eg en "'Jon i ng k ':.j"n worden bere i kt} 
die toegangkelijk is l.~ngs een andere trap. 
(zie afbeelding 5) 

Opm>:2rkin9~ 
ldoon 1·::'gen tot 6 m 1.\lorden in gebol.H . .Ien hcu;.er dZl"-1 E. meter 
~angemErkt als zijnde WOot1l~gen hoger d~n 6 met~r. 

( afb 5 ) 

: BALC~fIh 
() 

o .. 
" o 

o 

--

0", 
i 

o 
o 
o 
o 
o 
O_,-....a_., 
°to --

A 

== == -

hoogte max. 13 meter 

-
9 



Regels betrekking hebbende op portiekfl~ts e.d. 

~lEN 3892 
4.11.4.1 Inrichting v~n tr~ppehl.llzen. 

<'I. Verbindingen met z.ndere ruimten en uitgz.ngen 
Slechts g~ngen, port~len, <'Indere delen vz.n vluchtwegen 
en liften mogen direct op een trz.ppehuis uitkomen. 
(Qeen woninQen !) 
T~~ppehuizen-moeten op de beg~ne grond rechtstreeks 
of door middel v~n een tochtportz.<'I1 uitkomen op de 
buitenlucht. 

b. Cin dit gev<'ll niet relevz.nt.) 
c. idem b. 

d. Niet van toepassing is het onder z. (en b) gestelde, met 
betrekking tot portiekfl<'lts, hiervoor geldt het vol
gende: 
1. Toegangsdellren tot port i ek f 1 z.ts I,o.Iz.arvan de hoogs te 

tot het verbl ij f v<'ln men:=·en bestemde ruimten gelegen 
is op minder dan 6 m boven het aansluitend terrein, 
mogen rechtstreeks uitkomen op het bordes van het 
tr appehlll s. 

2.toegansdeuren tot portiek flats waarvz.n de hoogste 
tot verb 1 ij f v<'ln lOerisen bes temde ru i lOten meer dz.n 6 m 
doch minder dan 13 10 zijn gelegen boven het aanslui
tend terrein, mogen uitkomen op het trz.ppehuis, MITS: 

de woningen zodanig zijn gelegen dat zij bereikbaar 
zijn voor redvoertuigen EN de gemeentelijke brand
weer over een dergelijk voertuig beschikt of; 
de won i ngen besch i k k en over een h~eede moge I ijk he i d 
om buiten het gemeenschz.ppelijk trappehuis om de 
won i ng te k ur,nen ver 1 aten. 

Toelichting ( uit NEN-blad) 
Een dergelijke mogelijkheid zou een speci<'lal uit
gevoerde b<'llcon-afscheiding flats kunnen zijn waar
doc,r een n<'last gelegen woning kz.n worden bereikt, 
die toegangkelijk is langs een ~ndere tr~p. 
(zie <'Ifbeelding 5) 

Opmerk in';). 
Woonlagen tot 6 m worden in gebouwen hoger d~n 6 meter 
aangemerkt als zijnde woonlagen hoger dan 6 meter. 
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OVERZICHT VAN STRATEN WAARAAN WOONGEBOUWN ZIJN GELEGEN DIE 
VOOR EEN VEILIGE ONTVLUCHTING AFHANKELIJK ZIJN VAN EEN 
REDVOERTUIG. 

Kieferflat 

Sterflat 

De Schelp 

Westerduinweg 

Welgelegen 

Marina 

Brederodestraat 1 Sandevoerde 

Kerkmanflat 

C.v.d. Lindestraat Duinzichtflat 

Patrijzenstraat 

Leeuwerikkestraat 

Sophiaweg flat 

van Lennepweg 5 portiekflats 

Burgm.v. Alphenstraat 59/61 

De Meent 

V~n Galenstraa"t Sonnevanck en Livornoflat 

Tjerk Hidèestraat 

Trompstraat 

De Ruyters-traat 

Karel Doormanstraat 

van Heemskerckstraat 

Dodaans'ti c~tl ng 



VERVOLG OVERZICHT VAN STRATEN. 

La Mer 

Groot Kijkduin 

De Favaugeplein 

Zeeburg 

Hogeweg 22 "\rJesterduin li 


