
 

Brandweercluster Land van Heusden en Altena 

Afdeling Risicobeheersing 

 

Ruimtelijk advies    Pagina 1 van 2 

 
Toetskader Ruimtelijk advies 
 
 
1. Bereikbaarheid brandweer via de openbare weg. 
 
Regelgeving: Bouwbesluit 2012 en Handboek Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid (NVBR) 

 
Een door de brandweer te gebruiken toegang van de gebouwen moet tot op een afstand van 
maximaal 40 meter te benaderen zijn met brandweervoertuigen. Een opstelplaats voor een 
blusvoertuig moet een minimale breedte hebben van 4 meter en een minimale lengte van 10 meter. 

 
De rijloper naar een opstelplaats of een bluswatervoorziening moet: 
a. een vrije breedte hebben van ten minste 4,5 meter en over een breedte van ten minste 

3,25 meter zijn verhard, en over een breedte van ten minste 4,5 meter een vrije hoogte 
hebben van ten minste 4,2 meter;  

b. zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten 
minste 14.600 kg en een asbelasting van ten minste 100 kN; en 

c. op doeltreffende wijze kunnen afwateren. 
d. alleen bochten hebben met een straal c.q. een draaicirkel of rijcurve die afgestemd is op 

vrachtauto’s; 
 
Let op: dit betreffen uitgangspunten waar een ruimtelijk plan in de basis aan moet voldoen. 
Het Bouwbesluit geeft de mogelijkheid voor het bevoegd gezag om hier gemotiveerd van af te 
wijken bij bijvoorbeeld gebouwen met een lage vuurbelasting of gebouwen waar geen mensen 
verblijven. Al deze situaties dienen apart beoordeeld te worden en er zal door de brandweer 
een oordeel/adviesgegeven worden of de bereikbaarheid voor het soort gebouw toereikend is. 
 
 

2. Bluswatervoorziening 
 

Regelgeving: Bouwbesluit 2012 en Handboek Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid (NVBR) 
 

Primaire bluswatervoorziening 
Op een afstand van maximaal 40 meter van een door de brandweer te gebruiken toegang van een 
gebouw moet een ondergrondse brandkraan aanwezig zijn. De capaciteit van de brandkraan dient 
minimaal 60m3 per uur te bedragen bij gelijktijdig gebruik van twee brandkranen.  

 
 

Secundaire bluswatervoorziening 
Binnen een straal van 225 meter en binnen een afstand van 320 meter over de weg dient voor het 
gebouw en de woningen een secundaire bluswatervoorziening aanwezig te zijn in de vorm van een 
geboorde put, een brandput, een voor de brandweer te bereiken open water of een reservoir. De 
capaciteit van de secundaire bluswatervoorziening dient ten minste 90 m3 per uur te bedragen. Deze 
capaciteit moet gedurende ten minste 5 uur kunnen worden geleverd. 

 
Let op: zoals ook voor de bereikbaarheid, betreffen dit eveneens de uitgangspunten waar een 
ruimtelijk plan in de basis aan moet voldoen. Het Bouwbesluit geeft de mogelijkheid voor het 
bevoegd gezag om hier gemotiveerd van af te wijken bij bijvoorbeeld gebouwen met een lage 
vuurbelasting of gebouwen waar geen mensen verblijven. Al deze situaties dienen apart 
beoordeeld te worden en er zal door de brandweer een oordeel/adviesgegeven worden of de 
aanwezige bluswatervoorzieningen toereikend zijn. 
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3. Brandweerzorgnorm.                                                              
 

Regelgeving: Wet op de Veiligheidsregio’s (Dekkingsplan en Specialismespreidinsplan juli 
2011 Brandweer Midden- en West Brabant). 
 
Voor (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen wordt gekeken naar de opkomsttijd van de eerste 
basisbrandweereenheid. In de genoemde regelgeving worden de wettelijk vastgestelde opkomsttijden 
per gebouwsoort aangegeven. Indien hier niet aan voldaan kan worden, dan worden door de 
brandweer aanvullende maatregelen geadviseerd om een gelijkwaardige veiligheid te behalen. 
 
Op dit moment wordt door de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant een toolbox ontwikkeld die 
door gemeenten gebruikt kan worden om tot een acceptabel niveau van gelijkwaardige veiligheid te 
komen. Ten aanzien van de maatregelen valt te denken aan de toepassing van een 
sprinklerinstallatie. 
 

 
4. Externe Veiligheid 
 
Indien het plan zich bevindt  in een aandachtsgebied met betrekking tot de externe veiligheid zal er 
een apart advies in het kader van externe veiligheid worden opgesteld.  
 
Hierbij zal worden gekeken naar groepsverantwoording, zelfredzaamheid, rampenbestrijding en 
maatregelen ter verbetering van de veiligheid. 




