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Verzenddatum  27 oktober 2015  Contactpersoon  Wijnand Goudzwaard  Bijlage(n) -  

Zaak kenmerk  Z-2015-053130  Telefoon  088-2465234  

Ons kenmerk  UIT-2015-053345  E-mail  info@brandweer.vrhm.nl  

Uw kenmerk   Onderwerp  Controle brandveilig gebruik 

Uw brief van   Locatie  Leidsedreef 4-5 Leiderdorp 

      

                                                                                           Graag bij correspondentie zaak kenmerk, ons kenmerk en onderwerp vermelden. 

 

Geachte heer Van Loo, 

 

Op 22 oktober 2015 hebben wij met u het pand aan de Leidsedreef 4-5 te Leiderdorp 

geïnspecteerd om te onderzoeken of het pand geschikt is voor noodopvang van vluchtelingen. In 

deze brief leest u wat de uitkomsten zijn van de controle.  

 

Tijdens de inspectie hebben we geconstateerd dat het pand in basis geschikt is voor deze 

doelgroep mits er aanvullende brandveiligheidsmaatregelen worden getroffen. Wel willen wij u 

erop attenderen dat het huidige pand met de klassenstructuur niet geschikt is voor het aantal 

personen (240) die u opgegeven heeft. Uit uw eerder onderzoek is gebleken dat het 

aangrenzende gebouw eveneens niet geschikt is. Hierdoor zijn de beschikbare gebouwdelen met 

de klassenstructuur volgens onze schatting geschikt te maken voor ongeveer 160 personen. 

Onze bevindingen en aanbevelingen beperken zich tot het door u aangewezen deel. 

 

In de bijlage vindt u ons adviesrapport. Daarin zijn onze bevindingen, aanbevelingen en 

restrisico’s omschreven. Wij adviseren u het pand op deze punten aan te laten passen zodat het 

geschikt is voor zijn tijdelijke functie. 

 

Afwijken van dit advies?  

Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Alvast hartelijk dank 

hiervoor. 

 

Wilt u reageren? 

Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de in het briefhoofd genoemde 

contactpersoon.  
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Wilt u inhoudelijk reageren? Stuur dan uw reactie naar info@brandweer.vrhm.nl. Vermeld hierbij 

ons kenmerk.  

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens H.E.N.A. Meijer, regionaal commandant Brandweer Hollands Midden,  

 

 

V.S. de Winter BPM 

Teamleider advisering, Risicobeheersing, district Leiden en omstreken 

 

 

 

Bijlage: 

 Adviesrapport 
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Bijlage 1: Adviesrapport 
  
Betreft advies behorende bij brief met kenmerk UIT-2015-053130 
 
Opmerkingen en toelichting op het advies: 

 

Bouwwerkinformatie: 

Het gebouw wordt in gebruik genomen als noodopvang van vluchtelingen. De gebruiksfunctie is 

bepaald op logiesfunctie. In totaal omvat het gebouw ± 3500 m2 brutto vloeroppervlakte over 4 

bouwlagen. In de kelder zijn de technische ruimten en een aantal verblijfsruimten gesitueerd 

welke niet geschikt is voor de doelgroep en deze zijn als apart brandcompartiment uitgevoerd. De 

begane grond, 1e en 2e  verdieping worden ingericht voor de noodopvang. Onduidelijk is of de 

grote ruimten en de gymzaal in de aangrenzende vleugel ook moet worden betrokken bij de 

noodopvang. Elke bouwlaag op de kelder na is ingericht als apart brandcompartiment. Elke 

verdieping is opgedeeld in een klassenstructuur en moeten dienen als logiesverblijven. De 

logiesverblijven zijn niet als een apart sub-brandcompartiment uitgevoerd. De toegangsdeuren 

van deze verblijven zullen niet met een slot afsluitbaar zijn. 

Het  trappenhuis op de ‘kop’ van het gebouw is ingericht als extra beschermde vluchtroute. Het 

centrale trappenhuis heeft de status beschermde vluchtroute. De onderlinge weerstand tegen 

branddoorslag en brandoverslag (hierna te noemen WBDBO) van de brandcompartimenten 

bedraagt 30 minuten. De WBDBO van de brandcompartimenten naar de extra beschermde 

vluchtroutes bedraagt eveneens 30 minuten. De loopafstand vanuit de toegang van een 

logiesverblijf naar de uitgangen van de brandcompartimenten is maximaal 22 meter. 

Het gebouw is onder andere voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, 

brandslanghaspels, noodverlichting en verlichte vluchtrouteaanduidingen. De bewakingsomvang 

van de brandmeldinstallatie is ‘niet-automatische’. Het type ontruimingssignaal is uitgevoerd 

conform de wettelijk voorgeschreven slowwhoop toonsignaal (B-installatie). 

Er is aangegeven dat de COA zorgt voor 24/7 permanente bewaking die de ontruiming als BHV-

ers op zich kan nemen. De logiesverblijven kunnen worden ingericht voor meerdere vluchtelingen, 

niet per definitie in gezinsverband. Tevens is aangegeven dat de logiesverblijven niet met een 

sleutel afgesloten kunnen worden. Op het buitenterrein worden units geplaats met sanitaire 

voorzieningen. Deze units worden in verband met brandoverslag op tenminste 5 meter vanaf de 

bebouwing geplaatst. 

 

Toetsniveau is Bouwbesluit 2012 bestaande bouw. 

 

Gebruiksfunctie 

(incl. subfunctie) 

Aantal 

personen 

Gebruiksoppervlakte 

(m2) 

Verblijfsoppervlakte 

(m2) 

Kantoorfunctie ? 300 (aanname) - 

Logiesfunctie (klassenstructuur) 150 2200  - 



 

 

  Pagina 4 van 6 

 

Brandveiligheidconstateringstoets; 

Beperken en uitbreiden van brand; 

1. De logiesverblijven zijn niet uitgevoerd als een sub-brandcompartiment en beschermd sub-

brandcompartiment en zijn tevens niet zelfsluitend. Hiermee wordt niet voldaan aan de 

gestelde criteria, ons advies hierover vindt u onder het kopje adviezen, later in deze brief. 

2. De deuren in de deur- en kozijnconstructies van de brandwerende scheidingen van de 

trappenhuizen zijn voorzien van brandwerende deurnaalden en brandwerend glas. Enkele 

deuren in deze scheidingen sluiten niet goed. Tevens sluiten de opgedikte sponningen niet 

goed op elkaar aan waardoor de constructie onvoldoende rookwerend is. Hiermee wordt 

niet voldaan aan de gestelde criteria, ons advies hierover vindt u onder het kopje 

adviezen, later in deze brief. 

3. De kelder is geen apart brandcompartiment en is vrij groot en vrij toegankelijk. Deze 

situatie is niet wenselijk en gelet op de aanwezige stookapparatuur moet de kelder zijn 

uitgevoerd als een apart brandcompartiment. 

 

Vluchten; 

4. De verkeerruimten zijn van steenachtige materialen en voldoen aan de gestelde 

materiaalklassen. 

5. Het trappenhuis op de “kop’ van het gebouw is van steenachtige materialen en voldoet 

hierdoor aan de inrichtingseisen van een vluchtroute met de status extra beschermde 

vluchtroute. Tevens bereikt het trappenhuis met deze status direct het aansluitende terrein 

en is voorzien van paniekbeslag. Het centrale trappenhuis is deels een onderdeel van de 

begane grond en heeft de status van beschermde vluchtroute. Hiermee wordt voldaan aan 

de gestelde criteria. 

6. Bij meerdere uitgangen wordt het vluchten geblokkeerd door opkomend onkruid e.d. Dit 

belemmert het ontvluchten. 

 

Verlichting; 

7. Alle ruimten zijn voorzien van verlichting. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde criteria. 

8. Alle verkeersruimten, trappenhuizen, de lift en de ‘eetzaal’ zijn voorzien van 

noodverlichting. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde criteria.  

9. De vluchtroutes zijn voorzien van verlichte vluchtwegaanduidingen waarvan diverse 

armaturen defect zijn. Hiermee wordt niet voldaan aan de gestelde criteria omdat de 

aanwezige armaturen niet werken. Wij adviseren dit gebrek voor gebruik te laten 

herstellen. 

10. De noodverlichting en de verlichte vluchtwegaanduidingen zijn aangesloten op een 

noodstroomvoorziening. Deze is vrij gedateerd en de capaciteit zal moeten worden 

gecontroleerd. 

 

Tijdig vaststellen van brand; 

11. Het gebouw moet zijn voorzien van een brandmeldinstallatie (BMI) met een 

bewakingsomvang als zijnde ‘niet-automatisch’. Tevens moet de brandmeldinstallatie zijn 

gecertificeerd. De huidige installatie is uitgevoerd met een bewakingsomvang ‘niet-

automatisch’. Deze bewakingsomvang is hierdoor niet toereikend. Tevens is BMI niet 

gecertificeerd.  
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12. Het pand wordt voorzien van 24-uurs bewaking waardoor de BMI niet uitgevoerd hoeft te 

worden met doormelding naar de meldkamer brandweer (MKB). Hiermee wordt voldaan 

aan de gestelde criteria. 

13. Het pand is voorzien van een ontruimingsalarminstallatie type B (slowwhoop) en voldoet 

daarmee aan de gestelde eisen.  

   

Bestrijden van brand; 

14. Het gehele pand is voorzien van brandslanghaspels en op enkele plaatsen zijn draagbare 

blustoestellen aanwezig. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde criteria.  

15. De brandslanghaspels en draagbare blustoestellen zijn niet gekeurd. Hiermee wordt 

voldaan aan de gestelde criteria. 

 

Interne organisatie; 

16. De volgende toezeggingen zijn gedaan: 

o COA zorgt voor een ontruimingsplan welke afgestemd is op de huidige 
doelgroep. 

o Er is 24-uur, 7 dagen in de week bewaking aanwezig. Deze bewaking is opgeleid 
en kan adequaat optreden bij een calamiteit. Het is niet duidelijk over hoeveel 
personen het gaat. 

o De toegangsdeuren van de logiesverblijven kunnen niet op slot. Dit 
vergemakkelijkt de ontruiming bij een eventuele calamiteit. 

 

Advies 
Rekening houdende met de hier bovengenoemde constateringen /gebreken die naar ons oordeel 
niet op korte termijn kunnen worden opgelost of uit kostenoverweging niet of nauwelijks te 
realiseren zijn, adviseren wij het volgende; 
 

Beperken van uitbereiding van brand en rook 

 Indien er langer dan een maand huisvesting gaat plaats vinden, dan adviseren wij extra 

brandwerende scheidingen en deur- en kozijnconstructies te laten plaatsen zodanig dat de 

brandcompartimenten niet groter zijn dan 300 m². Afhankelijk van de grote van de 

logiesverblijven (klaslokalen) zullen er ongeveer 3 - 4 logiesverblijven in één 

brandcompartiment liggen. De maximale grote van het brandcompartiment in combinatie 

met de uitgangspunten voor de risicobenadering compenseert enigszins de niet 

uitgevoerde beschermd sub-brandcompartimentering van de logiesverblijven. Tevens zal 

een kleiner brandcompartiment in zijn geheel sneller door meerdere bewakers kunnen 

worden ontruimd. Voorwaarde is dat het aantal bewakers afgestemd moet zijn op de 

benodigde ontruimingstijd (aantal vluchtelingen) van een brandcompartiment. 

 De deuren in deze brandscheidingen moeten zo spoedig mogelijk voor het gebruik goed 

sluitend worden gemaakt en afdoende rookwerend te zijn uitgevoerd.  

 De kelder met name de stookruimten moeten uitgevoerd zijn als een apart 

brandcompartiment. Tevens adviseren wij om de gehele kelder niet toegankelijk te maken 

en deze afscheidingen brandwerend te laten uitvoeren. 

 

Vluchten uit het bouwwerk 

 De defecte armaturen van de verlichte vluchtwegaanduidingen en noodverlichting moeten 

worden gerepareerd. Tevens moet de accucapaciteit van de gedateerde centrale 

noodverlichting installatie worden gecontroleerd.  
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 Ter compensatie van het ontbreken van de ‘volledige’ bewakingsomvang adviseren wij u 

het volgende. De huidige brandmeldinstallatie (centrale) kan niet worden uitgebreid met 

automatische detectie (rookmelders) en zal in zijn geheel moeten worden vervangen om 

aan de eis van ‘volledige bewaking’ te kunnen voldoen. Het te bewaken oppervlak 

(verkeersruimten en de logiesverblijven) is te groot om te kiezen voor niet-ioniserende 

rookmelders conform de NEN 2555 zoals tijdens de controle ter sprake is geweest. 

 De nooduitgangen moeten vrij worden gemaakt van onkruid en begroeiing. Tevens moet 

er voldoende verharding aanwezig zijn. 

 De brandslanghaspels en de draagbare blustoestellen moeten worden gekeurd of worden 

vervangen. 

 Bij de plaatsing van de vluchtelingen dient er rekening te worden gehouden met de 

zelfredzaamheid van deze mensen. De mensen met de minste zelfredzaamheid, zoals 

(ouders met) kinderen, ouderen, personen met een handicap moeten op de begane grond 

gehuisvest worden.  

 De bewoners zullen mogelijk gelet op hun achtergrond anders kunnen reageren bij een 

eventuele brand- en rookontwikkeling. Dit vraagt veel van de interne organisatie. Dit 

betekent dat in het ontruimingsplan opgenomen moet zijn welke locaties of bewoners 

risico’s vormen bij ontruiming en waar extra aandacht nodig is. Ook moet de afweging 

gemaakt worden of de risico’s acceptabel zijn of er eventueel maatregelen moeten worden 

genomen.  

 De bewoners moeten bekend gemaakt worden met het ontruimingssignaal en van dat wat 

van hen verwacht wordt in geval van een calamiteit en brandalarm. 

 Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat streng toezicht op het dagelijks gebruik een voorwaarde 

is voor bovenstaande adviezen. Wanneer de inrichting en het gebruik van de ruimten niet 

meer overeenkomen met onze uitgangspunten kan niet meer gesproken worden over een 

acceptabele situatie. Bijvoorbeeld; apparatuur zoals rijstkokers, waterkokers, elektrische 

verwarming e.d. zijn niet acceptabel in de kamers, gangen en hallen. 
 

ISOR-classificatie: 

Conform afspraak behoort u relevante functies te plaatsen op de risicokaart. Volgens de ISOR 

(Inventarisatiesysteem Overige Ramptypen)-classificatie valt het bouwwerk onder de volgende 

code:  7120  Hotel  > 50 personen 

 

 

 

 

 


