
Brandveiligheid en bouwvoorschriften 

in het omgevingsplan

ing. Johan van der Graaf



Introductie

► Senioronderzoeker / adviseur

► 2000-2020 : Nieman RI

► 2020 – heden : NIPV

► 2012-heden : ATGB

► Gemeente Vijfheerenland

► Gemeente Apeldoorn



Onderwerpen

► Maatwerkregels - maatwerkvoorschriften

► Bouwtechnische voorschriften in het omgevingsplan

► Handreiking ‘Bouwstenen fysieke veiligheid  voor het 

omgevingsplan’

► Bruidsschat

► Maatschappelijke impact van brand



Handige publicaties



‘De bouw in het ruimtelijk domein’



Maatwerkregels

► Ruimte voor lokaal maatwerk in omgevingsplan

► Maken onderdeel uit van voorbereidingsprocedure (zienswijzes!)

► Mogelijkheden afgebakend in Bbl

► Strengere energieprestatie 

► Strengere milieuprestatie (circulair bouwen)

► Versoepeling bruikbaarheidseisen woningbouw

► Aantal personen gebruiksmelding

► Duurzaam gebruik daken

► Opwekken hernieuwbare energie

► Verbeteren klimaatadaptatie (bijv. groene daken)



Maatwerkvoorschriften 

► Maatwerkvoorschriften: objectgericht

► ‘Beschikking’, gericht op individueel geval

► Beter aansluiting algemene regels op een specifiek geval

► Bevoegd gezag: deugdelijk motiveren verplicht

► Afbakening in Bbl

► Voormalige artikelen 7 en 13 Woningwet

► Brandweeringang

► Gebruiksmelding / sloopmelding

► Bouw- en sloopveiligheid



Omgevingsplan / bruidsschat

► Bruidsschat: ‘Omgevingsplanregels van rijkswege’

► Staan in ‘Invoeringsbesluit Omgevingswet’, Staatsblad 2020, 400.

► Gedecentraliseerde rijksregels naar ‘tijdelijke deel’ omgevingsplan

► Via de ‘bruidsschat naar het Omgevingsplan’

bron: www.unsplash.com



Omgevingsplan / bruidsschat

Voorbeelden: stonden ‘vroeger’ dus in Bouwbesluit 2012!

► Paragraaf 22.2.3 Bouwen en in stand houden van bouwwerken (brand)

► Artikel 22.13 (Bluswatervoorziening)

► Artikel 22.14 (Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten)

► Artikel 22.15 (Opstelplaats brandweervoertuigen)

► Paragraaf 22.2.4 Gebruik van bouwwerken

► Overbewoning woonruimte

► Paragraaf 22.2.5 In stand houden en gebruiken van open erven en terreinen

► Aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen

bron: www.unsplash.com



https://bit.ly/3dX0ffv

https://bit.ly/3dX0ffv




Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Bestemmingsplan Omgevingsplan

• Doel regels: goede ruimtelijke 

ordening

• Maatschappelijke effecten door 

brand nauwelijks meegenomen

• Nieuw: ‘Bruidsschatregels’

• Nieuw: onderwerpen vanuit Bbl/Bal

• Alles wat nog niet geregeld is, zoals: 

maatschappelijke impact.

Verruiming





Maatschappelijke impact van brand

Negatieve gevolgen die een brand kan hebben op 

► het functioneren van de maatschappij of, 

► op collectief gekoesterde waarden

► Voorbeelden

► Snelweg / spoorweg afgesloten

► Tunnel dicht

► Evacuatie bewoners / ziekenhuis



Maatschappelijke impact van brand

Collectieve belangen

Individuele belangen



Wettelijk kader

Omgevingswet Besluit kwaliteit leefomgeving

• Artikel 1.3: in stand houden van veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving

• Artikel 4.1: omgevingsplan bevat regels voor 

activiteiten met gevolgen voor de fysieke 

leefomgeving

Instructieregel in artikel 5.2: houdt in 

omgevingsplannen rekening met:

• Voorkomen, beperken en tegengaan 

van het risico op en van branden

• In veiligheid brengen personen

• Geneeskundige hulpverlening



Omgevingswet: ongewoon voorval

Omgevingswet: ‘ongewoon voorval’

Een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale 

verloop van een activiteit, zoals een storing, ongeluk of calamiteit, 

waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving

ontstaan of dreigen te ontstaan. 

Doel ‘nieuwe’ omgevingsplanregels:

Beschermen van de fysieke leefomgeving tegen onaanvaardbare 

maatschappelijke effecten van een brand.



Instructieregel Besluit kwaliteit leefomgeving
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► Artikel 5.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)



Hoe werkt het ?

 Is een functie vanuit brandveiligheidsoogpunt 

aanvaardbaar?

 Beperken van maatschappelijke impact 

ruimtelijk regelen in omgevingsplan

Keuze

 ‘Er wel of niet gaan zitten’, of

 ‘Vrijwillig’ (bouwtechnische) voorzieningen



Biedt omgevingsplan wel ruimte ?

 Bouwbesluit = exclusief

 Maatwerk in Bbl = 

dichtgetimmerd

 En nu ?



 Bbl: bouwtechnische regels gebouwen:

̶ branduitbreiding andere percelen

̶ vluchten van personen

 Bal: 

̶ beschermen van het milieu (‘externe veiligheid’)

 Omgevingsplan: ‘maatschappelijke impact’

‘Motieftheorie’



Maatschappelijke impact van brand

► Degene die de activiteit uitvoert draagt er zorg voor dat onaanvaardbare 

verstoring van de continuïteit van de samenleving voldoende wordt voorkomen.

► Koppelen aan:

► Maximaal toegestane tijdsduur onaanvaardbare verstoring

► Afstandsnorm

► Kwantitatieve risicobenadering

► Vergunning/meldingplicht



Slot

► Mogelijkheden bouwvoorschriften in omgevingsplan

► Onderwerpen expliciet door Bbl genoemd

► Bruidsschat-onderwerpen

► ‘Extra ruimte’ – maatschappelijke impact

► Inspiratiedocumenten


