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01-upd{7v0.4 (concept)- dd. 1346-2022.





Pub I iceerbare aanvraag/melding om gevi ngsvergun n in g

Formulierversie
2020.oL Aanvraaggegevèns

Algemeen

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

Uw referentiecode

lngediend op

Soort procedure

Projectomschrijving

Opmerking

Gefaseerd

Blokkerende onderdelen weglaten

Kosten openbaar maken

Bijlagen die later komen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

Bevoegd gezag

Naam:

Bezoekadres:

6497059

Het oprichten van distribitiecentra

3073

oao+2022

Onbekend

Het nieuw bouwen van meerdere distributiecentra op
logistiek park de Loop.

Nee

Nee

Nee

Gemeente Echt-Susteren

Nieuwe Markt 55
6101 CVEcht
Postbus 450
6100 AL Echt

047'4.78É78

0/.7s4.78755

postregistratie@seMcecentru m-mer. n I

www.echt-susteren.nl

Maurice Heijnen

dagelijks van 09:00 - 17:00

\-/
Postadres:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

E-mailadres:

\Abbsite:

Contactpersoon:

Bereikbaar op:

Datum aanvraag: I aptl2022 Aanwaagrummer: 6497059 Bevoegd gezag: Gemeente Ecttt-Susteren Pagina I van 2l



Gnrzil*tt biigeuocgdc moörlcbladcn

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

lÀ/erkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen
. Bouwen

Erf- of perceelatscheiding plaatsen
. Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Uitrit aanleggen of veranderen
. UitÍit aanleggen of veranderen

\Aleg aanleggen of veranderen
. \AIeg aanleggen of veranderen

Bijlagen

\-/

\-/

Datrn aanwaag: 8 apnl2022 Aanrraagnrnmer:6497059 Bevoegd gezag: Gemeente Echt-Susteren Pagna2vut 2L



Locatie

v

\-/

I Kadssrrdpcrcochuilmer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Specificatie locatie

Echt-Susteren

EÓt

R

13

ECHOl

EJa
E Nee

Percelen: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 1 5, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24,25,587, 753, 755,797 en 798.

Datun aaÍMaag: I apnl2022 Aanwaagnunmer:6497059 Banoegd gezag: Gemeente Echt-Susteren Pagha 3 van 21



Bouwen
Overig bouwwerk bouwen

1 Do bourutrkllmh€dan
\ ht is er op hèt bouwwerk van
toepassing?

E\€ntuele toelichting

Hebt u voor deze
bou\rílverkzaam hedèn al eerder
een vergunning aangewaagd?

2 Plartr van hrt bouuar*
\ àar gaal u bouw6n?

3 Bruto {od!9parvLkta boursrt

f: Het woÍdt geheel vervangen
fl Het wordt gedeeltelijk vervangen
E Het wordt nieuw geplaatst

nJa
H Nèe

Tenein

E]Ja
E Nee

0

97312

VerandeÍt de bruto
vloeroppeMakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaam heden?

VVat is de bruto vlo€roppeMakte
van het bouwweÍk in m2
voor uitvoering van de
bouu arkzaamhaden?

Wat is de bruto vlo€roppeMakta
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwèrkzaam hèden ?

4 Bnno hhoud borw.rt
Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaam heden?

El Ja
Íl Nee

VVat is de bruto inhoud van het
bou\rfi/erk in m3 voor uitvo€ring
van de bouv/u,erkzaam hedén?

\ iàt is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoedng van
de bouwweÍkzaamhèden?

5 ODplrrlakta baborríl t!ÍÍrh
Verand€rt d€ bsbouwde
oppervlaKe van het tenein
na uitvoaring van de
bouwweÍkzaamheden?

0

105224

mJa
fl Nee

DaàmaaÍMaag:8april2022 furMaagturnmer:6497059 Bevoegd gelagi Gemeente Echt-Suíercn Pa*nd l van 2L



lAht is de bebouwde
oppervlakte van het tenein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

\A/bt is de bebouwde oppeMakte
van het tenein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

\À/har gebruikt u het bouwwerk en/
of tenein momenteel voor?

0

75160

\-/

\-/

6 Seizoenrgcbondcn cn Ëidelilkc bourusrten

Gaat het om een E Ja
seizoensgebonden bouwwerk? p Nee

Gaat het om een tijdehjk E Ja
bouwwerk? E Nee

7 Geöruik

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of tenein momenteel voorgebruikt.

\ har gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

I Wonen
p Overige gebruiksfuncties

Braak tenein

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

fl Wonen
B Overige gebruikstuncties

Logistiek en kantoor.

8 Góruikíunc.ticr

ln onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppeMakte en de totale vloeroppeMakte van het verblijËgebied in m2
in hele getallen in.

Gebrulkfunctle Aantal petËonsn Gebrulksopperylakte VerblflÍsoppeMakte(m2) (m2)

Bijeenkomst

Cel

GezJlghglds?org

lndusfie

Kantoor

Logies

Onggrwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uitcrliik bornuc(y'rulstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Daturn aanwaag: 8 april2022 Aanwaagnummer: 6497059 Bevoegd gezag: Gemeente Ectrt-Susteren Pagha 5 van 2l



Onderdelen Iaterlaal Kleur

Gevels

. - Plint geboul
- Gevelbekleding

- BorsturerirEen

- Voegu,erk

Kozijnen

- Rarnen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie materiaal+n kleurenstaat.

\-/

\-/

f0 tondofmsbctrc{tut

lk wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscomm issie/
stadsbouwmeester.

E] Ja

E Nee

Datrm aarMaag: 8apnl2022 Aanwaagnrnmer:6497059 Bevoegd gezag: Gemeente Echt§usteren Pagina 6 van 2l



Bouwen
Erf- of perceelafscheiding plaatsen

\./

\-/

I De bourusrkzaamhedon

\Aht is er op het bouwwerk van
toepassing?

Eventuele toelichting

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

2 Plaatr Yan hct bouruerk

\Alaar gaat u bouwen?

lk wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

fl Het wordt geheel vervangen
! Het wordt gedeeltelijk vervangen
pl Het wordt nieuw geplaaBt

nJap Nee

Tenein

3 Sclzoensgcbonden en tiJdeflke bouumrken

Gaathetomeen E Ja
seizoensgebonden bouwwerk? p Nee

Gaat het om een tijdelijk I Ja
bouwwerk? El Nee

4 UitcÍlijkbouruerky'rehtand

5 ilondclhg bclichtcn

EJa
I Nee

DahÍn aarvaag: 8 agril 2022 Aanvraagnummer: 6497059 Bevoegd gezag: Gemeente Echt-SusteÍen PagnaTuan 2l



Handelen in strijd met regels
ruimteliike ordening

1 Handelen in srijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

[J] Bestemmingsplan
fl Beheersverordening
I Exploitatieplan

I Regels op grond van de provinciale verordening
I Regels op grond van een AMvB
I Regels van het vooöereidingsbesluit

zie ruimtelijke onderbouwing

Braak tenein

Logistiek en kantoor

zie ruimtelijke onderlcouwing

ll Ja
[]l Nee

E] Ja
I Nee

ilJa
[]l Nee

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaam heden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

ls het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Datum aanwaag: I aptll2022 Aarvraagnummer: 6497059 Bevoegd gezag: Gemeente Echt-Susteren Pagina 8 van 21



Uitrit aanleggen of veranderen

\./

\-/

I Uitsit op provhclah rca
Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

2 Uim aadcggen oÍveranderon

\Aht wilt u precies gaan doen?

EJa
E Nee

p Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
I Een bestaande in- of uitrit veranderen
I Anders

f| Voorerf
Ql Zijert
I Achtererf

Havenweg

ca. 15x30m

H-klinkers

IJa
E Nee

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

3 Dctab uifit
\Àht zijn de afrnetingen van de
nieuwe in- of uitrit?

\A/elk materiaal wordt gebruikt?

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Dahm aaÍMaag: 8 april2022 Aanwaagrummer: 6497059 Bevoegd gezag: Gemeerte Ecttt-Susteren Pagha 9 van 2l



Weg aanleggen of veranderen

\-/

\./

I Weg aanleggcn oÍvcrandercn

\A/elke werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd ten behoeve
van de aanleg ofverandering van
de weg?

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Geef de afinetingen van de aan te
leggen of de te veranderen weg
(lengte, hoogte, breedte, diepte).

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het tenein datzal
worden verstoord?

Om wat voorweg gaat het?

Het omleggen van de Oude Lakerweg

fl Ja

B Nee

EJa
El Nee

Zie tekening OV001

MJa
E Nee

I Provinciale weg
p Gemeentelijke weg

Datum aanwaag: I apil 2022 Aanwaagnummer: 6497059 Bevoegd gezag: Gemeente Echt-Susteren Pagina lOvan 21



Bijlagen
FoÍmelo biilagen

t{aam bllags

3_Documenlenlijst-D.
OCUMENTENLIJST_-
OVjdf

3073_M01_Materiaals-
taat_KleurenstaatJtdf

OV001 SlTUATlEidf

B€standsnaam TypE Datum
lngedlend

ouu-2022

Status
documènt

ln
behandeling

3073_D03_Docu rÍF
entenlijst--DOCU-
MENTENLIJST
OVpdÍ

3073 Mo1-Mater-
iaalstaat_Kleurensta-
at.pdf

OV001 SlTUATlE.pdf

Anders

Anders

OVOO2_SITUATIE-IN R I-
TTENI)df

OVOO2 SITUATIE
INRlTrEN.pdf

OV1O3-2-DAKAAN.
ZlCHTjdf

ov103-2
DAKAANZICHT.pdÍ

Plattegronden, 0a4+2022
doorsneden en
detailtekeningen bouu/en
complexeíe bouw\irerken
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd mel regels
ruimtelijke ordening
Gegevens weg aanleggen
of veranderen
Situatietekening u€g
aanleggen oívelaMeren
Pbnegronden, 084+2022
doorsneden en
detailtekeningen bouuren
complexere bouw\ íerken
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
Íuimtelijke ordening
Gegevens weg aanleggen
oÍ veranderen
Situatietekening u/eg
aanleggen ofveÍaMeren

Plattegronden, 08-01-2022
doorsneden en
detailtekeningen bou\,ven
complexere bouvr/lverken
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke oÍdening
Gegevens v/eg aanleggen
ofveranderen
Situatietekening \,,,/eg
aanleggen oí veÉnderen

Plattègronden, 044+2022
doorsneden en
detailtekeningen bou',.ren
complexere bou\ vlerken
Situatielekening uitrit
G€gevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

oa-o+2022 ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

OVOO4-SITUATIE_CALA- OVOO4 SITUATIE
MITEITEN-lNGANGjdf CALAMIÍEITEN

lNGANG.pdf

Datum aarMaagi 8 april 2022 Aatwaagntmme,: 6497059 Bevoegd gezag: Gemeente Echlsusteren Pagna 1l van 2l



Naam bijlage

SITUATIE-UITBREIDIN.
G-PARKEERPLAATS-
ENjdf

Bestandsnaam Type

OVOOS SITUATIE
UITBREIDING
PARKEERPLAATSE-
N.pdf

Gegevens weg aanleggen
oÍ veranderen
Situatietekening weg
aanleggen of veranderen

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouvrruerken
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Gegevens weg aanleggen
oÍ veranderen
Situatietekening \ /eg
aanleggen of veranderen

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Gegevens weg aanleggen
of veranderen
Situatietekening weg
aanleggen of veranderen

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Gegevens weg aanleggen
oÍ veranderen
Situatietekening ltrcg
aanleggen of veranderen

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouunverken
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Gegevens weg aanleggen
of veranderen
Situatietekening weg
aanleggen of veranderen

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Gegevens weg aanleggen
of veranderen
Situatietekening ureg
aanleggen of veranderen

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bowvriverken
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

08-04-2022 ln
behandeling

08-04-2022 ln
behandeling

084+2022 ln
behandeling

ouM-2022 ln
behandeling

08-o4-2022 ln
behandeling

08-04-2022 ln
behandeling

Datum
ingediend

Status
document

ov100-14_1B_BE-
GANE_GROND_pdf

OVlOO-2_BEGANE.
_GRONDjdf

ov101-1A_18_1E-
_VERDIEPINGJodf

ov101-1c_1D_1E-
_VERDIEPINGJcdf

OVí O1-2-1E-VERDIEPI-
NG=tcdf

ov100-14_18
BEGANE GROND.pdf

OVlOO-2 BEGANE
GROND.pdf

ov101-14_18 1E
VERDlEPlNG.pdf

ov101-1c_1D 1E
VERDIEPING.pdÍ

ov101-2 1E
VERDlEPlNG.pdf

Datum aanvraag: 8 aprrl 2022 Aanvraagnummer: 6497059 Bevoegd gezag: Gemeente Echt-Susteren Paginal?van 2L



N.am blrlago

v1 02-1 A_1 B_M EZ-
zAN INE_2E_VER-
DIEPING_pdf

vl02-1C_1D_MEZ-
zAN tNE_2E_VER-
OIEPING pdf

ovl 02-2_MEzzAN-
tNE_2 E_VER DtE-
PlNGJrdf

Bsstandsnaam Dpe Oatum
lngodl6nd

Status
document

ov102-1c_1D
MEZZANINE - 2E
VERDIEPING.pdÍ

ov102-1A_18
MEZZANINE - 2E
VERDIEPING.pdÍ

ov102-2
MEZZANINE -2EVERDlEPlNG.pdf

Gegevens \reg aanleggen
oí veranderen
Situatietekening !€g
aanleggen of veranderen

PlattegÍonden,
doorsneden en
detailtekeningen boulven
clmplexere bouv^ /erken
Situatietèkening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
íuimtelijke oídening
Gegevens \i/eg aanleggen
of veranderen
Situatietekening \4,'eg
aanleggen oÍ veranderen

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complerere bouwlve*en
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Gegevens \ /eg aanleggen
oÍ veranderen
Situatietekening ,4eg
aanleggen of veranderen

Phnegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouvren
complexere bouwlverken
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in stÍijd met regels
ruimteliike ordening
Gegevens weg aanleggen
of veranderen
Situatietekening u,eg
aanleggen of veranderen

Platteg ronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouvren
complexere bou\ /u€lken
Situatietekening uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Gegevens u/eg aanleggen
ofveranderen
Situatietekening \.veg
aanleggen of veranderen

Platteg ronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere boulwerken
Situatietekening uitíit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Gegevens weg aanleggen
of veranderen
Situatietekening r,veg
aanleggen oÍ veranderen

Situatietekening \.veg
aanleggen of verandèren

Plattegronden,
dooGneden en
delaillekeningen bouwen
complexeíè borJwlverken
\ blstand

0ï0+2022

0844-2022

08-0+2022

0844-2022

0841-2022

044+2022

oa4+2022

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behaMeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ov103-14_1B_DA-
KAANZICHÍjdÍ

ov103-14 1B
DAKAANZICHT.pdÍ

ov1091c_1D_DA-
KAANZICHTJTdÍ

ov103-1c_1D
DAKAANZ lC H T. pdí

ov003_x-Y-cooR-
DINATENjdf

ov003 x-Y
COORDINATEN.pdf

OV2OO_GEVELS.W.
AREHOUSE_1jdf

OV2OO GEVELS
WAREHOUSE 1,pd'

DatumaanvraaSiSapnl2022 Aanwaagnummeí:6497059 Bevoegd Beza8: Gemeente Echt-SusteÍei Pagina 13 van 21



OV2Oí GEVELS
WAREHOUSE 2.pdí

OV2O2_GEVELFRA.
GMENÍEN-KANTOOR.
_-pdf

OV3OO_DOORSNED-
ESjdÍ

ov300
DOORSNEDES.pdf

OV4O3_FRAGMENT-
KANÍOOR_1 C_jdí

OV4O3 FRAGMENT
KANTOOR lc.pdf

Naam blrlag6 B6slandsnaam Type

OV2O1-GEVELS-W.
AREHOUSE 2lDdÍ

OV4O4_FRAGMENÍ-
_KÀNTOOR_1DJÍf

OV4O4 FRAGMENT
KANÍOOR 1D.pdf

OV4Os_F RAG M ENT-
KANÍOOR_2A_rdí

OV2O2 Phnegronden,
GEVELFRAGMENIE- dooTsneden en
NKANTOOR-pdÍ detailtekeningenbouwen

complexere bouwlverken
\l/elstand

OV4O5 FRAGMENT
KANTOOR 2A.pdí

oa44-2022

oa-M-2022

oa4+2022

0444-2022

la-u-2022

oÈM-2022

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

Oatum
ingediond

ogo4-2022

Status
document

ln
behandeling

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouu/werken
\ blsland

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouvÀ /e«en
\^relsland

0444-2022 ln
behandeling

OV3O1-DOORSNED-
ES-KANTORENlrdf

OV,IO2_F RAG M ENT-
_KANTOOR_18_dÍ

OV4O2 FRAGMENT
KANTOOR íB.pdf

ov301
DOORSNEDES
KANTOREN.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouv/en
complexeíe bouwlverken
\,^,{elstand

OV4O1-FRAGMENT-
_KANTOOR_1Ajdf

OV,IO1 FRAGMENT
KANTOOR 1A.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere boulwerken

Plattegronden.
doorsneden en
detaittekeningen bouv€n
complexere boulvwerken

PlattegÍonden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

Plattegronden,
dooísneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bou/vwerken

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouv/en
complexere bouwweÍken

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwlverken

0841-2022 ln
behandeling

0444-2022

oÈM-2022 ln
behandeling

0841-2022

OV4O6-FRAGMENT-
_KANTOOR_2Bjdf

OV,I2O_POMPKAME-
R_EN_SPRINKLERJTdf

OV421-FIETSENSTALLI-
NG_KANTOORJTdf

OV4O6 FRAGMENT
KANTOOR 2B.pdf

ov420
POMPKAMER EN
SPRINKLER.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detaift ekeningen bouwen
complexere bouwwerken

Plategronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouu/en
complexere bouvr/\ rerken

ov121
FIETSENSTALLING
KANTOOR.pdf

oa-o+2022 ln
behandeling

ïa-u-2022OW00_DEIAILS_dÍ

l.BRUTO-VLOERO.
PPERVLAKTE_WARE-
HOUSE_2_rdf

0_8RUTO_WOERO-
PPERVLAKTE_WARE-
HOUSE 1_jdÍ

OV700 DETAlLS.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bou\^/en
complexere bouw/v\erken

500 BRUTO Brandveiligheid
VLOEROPPERVLAK- Bruikbaarhèid botMllerk
TE WAREHOUSE
1.pdí

501 BRUTO Brandveiligheid
VLOEROPPERVLAK- Bruikbaarheid boL \ ,veÍk
TE WARÉHOUSE
2.pdf

Datumaanwaag:8april2022 AanvíaagrummeÍ:6497059 Eevoegd gelagr Gemeente Echl-Susteren
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Naam billagè

510-GEBRUIKSFU-
NCTIES-WAREHOUS-
E_1JcdÍ

511-GEBRUIKSFU-
NCTIES-WAREHOUS-
E_2jdÍ

O-VERBLIJFSGEB.
IEDEN-ÏOEGANKEL.
lJKHElDjdf

Bestandsnaam Type

510
GEBRUIKSFUNCTI-
ES WAREHOUSE
1.pdf

511
GEBRUIKSFUNCTI-
ES WAREHOUSE
2.pdÍ

520
VERBLIJFSGEBIE-
DEN-TOEGANKELIJ-
KHEID-.pdf

Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk

Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk

Datum
ingediend

08-04-2022

Status
document

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

08-o4-2022

08-cÉ'-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

084+2022

084+2022

08-04-2022

0844-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

o8-o4-2022

08-04-2022

Bruikbaarheidbouwwerk 08-04-2022

05367-01-ratro1v0_6Jrdf 05367-01-rap0-
1v0.6-.pdf

05367-01-upd-01 v0_5-
_pdf
0536741-upd-04v0_2-
Jdf
05367-0 1 -upd-05v0_2-
_pdf
05367-0 1 -upd-06v0_2-
_pdf
05367-01 -upd-07v0_2-
Jcdf
05367-01 -upd-08v0_2-
_pdf
05367-01 -upd-09v0_2-
_pdí
20220318_21_195_H01-
_01jdÍ
20220318-21 _1 95_H0í -
_02jdf
20220318_21 _1 95_H01 -
_03Jcdf
structieoverzichtjalenp-
lan_wtr_1A-l BJodf

structieovezichLJalenp-
lan_wtr_1C-í DJcdf

_Constructieovezich!-pa-
lenplan_wh_2Jdf

uctieovezicht_fundatiep-
lan_wh_1A-lBjdf

uctieovezicht_fundatiep-
lan_wtr_1C-1D_pdf

nstructieovezicht_funda-
tieplan_wtr_2lcdf

ructieoverz icht_beganegr-
ond_wh_íA-1 BJcdf

Brandveiligheid

05367-01-upd-o- Brandveiligheid
1v0.5-.pdf

05367-01-upd-o- Brandveiligheid
4v0.2-.pdt

05367-01-upd-o- Brandveiligheid
5v0.2-.pdf

05367-0í-upd-O- Brandveiligheid
6v0.2-.pdf

05367-01-upd-0- Brandveiligheid
7vO.2-.pdÍ

05367-01-upd-o- Brandveiligheid
8v0.2-.pdf

05367-01-upd-O- Brandveiligheid
9v0.2-.pdf

20220318_21.1* Constructieveveiligheid
5_H01-.01.pdf complexere bour,wverken

20220318_21.19- Constructieveveiligheid
5_H01-.02.pdf complexere bouu,werken

20220318_21.19- Constructieveveiligheid
5_H01-.03.pdf complexere bouunalerken

Qbu,_2 1 . 1 95_BA-001 4onstructieve veiligheid
O1_Constructieo- complexere bowwerken
vezicht palenplan wfi
1A-1B.pdf

Qbuz_, 1 . 1 95_BA-001 €onstructieve veiligheid
O2_Constructieo- complexere bouwwerken
verzicht palenplan wh
1C-1D.pdf

Qbuz_21.195_BA-0014onstructieve veiligheid
o3_Constructieo- complexere bouwwerken
vezicht palenplan wh
2.pdÍ

Qbu,_, 1 . 1 95_BA-002€onstructieve veiligheid
01_Constructieovezi- complexere bouwwerken
cht_fundatieplan wh
1A-1B.pdf

Qbu._z 1 . 1 95_BA-0024onstructieve veiligheid
02_Constructieovezi- complexere bou\ /werken
cht_fundatieplan wh
1C-í D.pdf

Qbr rz_2 1. 1 95_BA-002{onstructieve veiligheid
O3_Constructieo- complexere bouwwerken
vezicht fundatieplan
wh 2.pdf

Qbu._^1.195_BA-1 O04onstructieve veiligheid
o1_Constructieo- complexere bouwwerken
vezicht beganegrond
wh 1A-1B.pdf
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Naam bijlage

ructieovezicht_bega negr-
ond_wh_1C-1Djdf

C onstructieoverzicht_beg-
anegrond_wh2_pdf

stru cti eovez i ch l_mezzan-
ine_wh_14-1Bjdf

structieovezicht_mezzan-
ine_wtr_1C-1Djdf

_Constructieovezic-
ht_mezzanine_wfr_2jdf

onstructieovezicht_span-
ten_wh_1 A-1 BJcdf

onstructieoverz ichLspan-
ten_wh_1 C-1 DJcdf

03_Constructieoverz icht_-
spanten_wh_2_pdf

01 _Constructieovezicht_-
dak_wh_1 A-1 B_pdf

02_Constructieovezicht_-
dak_wfi_1C-1Djdf

103-03_Constructieo-
vezich!_dak_wh_2jdf

oeren_kantoor_en_da-
k_sprinklerruimteJdf

tructieoveÍz ichLdoorsne-
den_wh_íA-1BjdÍ

tructieovezicht doorsne-
den_wh_1C-1Djdf

Bestandsnaam Type

Qbuz_2 1 . 1 95_BA-í 00-Constructieve veiligheid
O2_Constru- complexere bouwwerken
ctieovezicht
beganegrond_wtr
1C-1D.pdÍ

Qbuz_2 1 . 1 95_BA-1 004onstructieve veiligheid
o3_Constructieo- complexere bou\iwverken
vezicht beganegrond
wh2.pdf

Qbuz_2 1. 1 95_BA-1 01 -Constructieve veiligheid
o1_Constru- complexere bouwwerken
ctieoveÍzicht
mezzanine_wh
1A-1B.pdf

Qbuz_21.í 95_BA-í 01 {onstructieve veiligheid
O2_Constru- complexere bouwwerken
ctieoveÍz icht
mezzanine_wh
1C-1D.pdf

Qbuz 21.195_BA-1 01{onstructieve veiligheid
o3_Constru- complexere bouwwerken
ctieoverzicht
mezzanine_wh 2.pdf

Qbuz_2 1 . 1 95_BA-1 02-Constructieve veiligheid
O1_Constructieo- complexerebouwwerken
vezicht spanten wh
1A-1B.pdf

Qbuz_2 1 . í 95_BA-1 024onstructieve veiligheid
O2_Constructieo- complexere bouwwerken
vezicht spanten wh
1C-1D.pdf

Qbuz 2í.195_BA-1 o24onstructieve veiligheid
o3_Constructieo- complexere bouwwerken
verzicht spanten wh
2.pdÍ

Qbuz_2 1 . í 95_BA- í 03-Constructieve veiligheid
o1_Constructieo- complexerebouwwerken
vezicht dak wh
1A-1B.pdf

Qbuz_2 1 . 1 95_BA-1 03-Constructieve veiligheid
o2_Constructieo- complexere bouwwerken
verzicht dak wh
íC-1D.pdf

Qbu,_2 1 . 1 95_BA-1 03-Constructieve veiligheid
O3_Constructieo- complexere bouwwerken
veÍzicht dak wh 2.pdf

Qbu,_21. 1 95_BA-1 04_eonstructieve veiligheid
Constructieover- complexere bouwwerken
zichten verdieping
vloeren_kantoor en
dak sprinklerruimt-
e.pdÍ

Q§uz_2 í . 1 95_BA-200_eonstructieve veiligheid
Constructieoverzicht complexere bouwwerken
_doorsneden wh
1A-1B.pdf

Qbu,_2í.195_BA-201 eonstructieve veiligheid
Constructieovezicht- complexere bouwwerken
_doorsneden wh
1C-1D.pdf

Constructieovezicht_doo- Qbuz_2í. 1 95_BA-202_eonstructieve veiligheid
rsneden_wtr_2jdf Constructieoveeicht complexere bouwwerken

doorsneden wh 2.pdf

orsneden_kantoren_e- Qbuz_21.í95_BA-203_eonstructieve veiligheid
n_sprinklemrimtejdf Constructieovezicht complexere bouwwerken

Datum
ingediend

08-o4-2022

08-04-2022 ln

08-04-2022

08-04-2022

08-o4-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-o4-2022

o8-o4-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

ln

08-04-2022

08-o4-2022

Status
document

behandeling

behandeling

ln
behandeling

behandeling

ln
behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

behandeling

ln

ln

ln

ln

ln
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Naam bijlage

Qbuz 2í_195_BA--300_-
3d_impressie_pdf

ov1 00-1c_í D_BE-
GANE_GROND_pdf

O-BRANDCOMPART-
IMENTERING_WARE-
HOUSE_1jdf

TBB-SOCP_101SjdÍ TBB-SOCPí0ís.pdf

Bestandsnaam Type

doorsneden_kantoren
en sprinklenuimte.pdf

Qbuz_21.1 95_BA-300_6dnstructieve veiligheid
impressie.pdf complexere bouwwerken

OV100-1C_1D Plattegronden en
BEGANE GROND.pdf doorsneden bouwen

eenvoudige bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

540 Brandveiligheid
BRANDCOMPARTIM-
ENTERING
WAREHOUSE 1.pdf

541 Brandveiligheid
BRANDCOMPARTIM-
ENTERING
WAREHOUSE 2.pdf

1_BRANDCOMPART.
IMENTERING-WARE.
HOUSE_2jdf

R F_Documentenliist_OV-
set-2022_03_16jdÍ

CBRE.Documente-
nlijst.OV-set
2022.03.16.pd'i

Gezondheid complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen

lnstallaties complexere
bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

lnstallaties complexere
bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen

Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwa liteitsverklaringen

Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklari ngen

Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwa liteitsverklaringen

Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen

Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverkl ari ngen

Datum
ingediend

08-04-2022 ln

08-04-2022 ln

08-04-2022 ln

08-04-2022 ln

08-04-2022

o8-o4-2022

08-04-2022 ln

08-04-2022 ln

08-o4-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

Status
document

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

ln
behandeling

behandeling

behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

ln

01_Ventilatie_eisen-
_bouwbesluiL2012_pdi

CBRE.001 Ventilatie
eisen bouwbesluit
2012.pdÍ

tie_BENG_kantoren_W-
H 1_incl_bijlagen_pdf

tie_BENG_kantoren_W-
H2_incl_bijlagen_pdf

1 35030420_Energiela-
bel_kantoor_VvH_1 Cjdf

c8RE.002.7102.-
04 notitie BENG
kantoren Wlll incl
bijlagen.pdf

c8RE.002.7250.-
02 notitie BENG
kantoren WH2 incl
bijlagen.pdf

c8RE.002.1 3503-
0420_Energielabel
kantoorW-l 1C.pdÍ

199027523_Énergiela-
bel_kantoor_VvH_1 A_pdÍ

c8RE.002.1 9902-
7523_Energielabel
kantoor W-1 1A.pdf

393538850_Energiela-
befkantoor_Wfl _2Ajdf

c8RE.002.39353-
8850_Energielabel
kantoor \À/l-l 24.pdf

646162032_Energiela-
bel_kantoor_\À/hl_1 Bjdf

c8RE.002.64616-
2032_Energielabel
kantoorWll 1B.pdf
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786245268_Energiela-
belkantoor_VvH_1 DJcdf

cBRE.002.78624-
5268_Energielabel
kantoor\A/Fl 1D.pdÍ

Naam bijlage

70405í 953_Energiela-
belka ntoor_VvH JB _ltdÍ

Bestandsnaam

c8RE.002.70405-
1953_Energielabel
kantoor VvH 2B.pdf

Type

Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen

Gezondheid complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Kwaliteitsverklaringen

lnstallaties complexere
bouwwerken
Gezondheid complexere
boulwerken
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

lnstallaties complexere
bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwv\rerken
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

lnstallaties complexere
bouwwerken
Gezondheid complexere
bowwverken
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

lnstallaties complexere
bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

lnstallaties complexere
bouwwerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bowvl rerk
Kwaliteitsverklaringen

lnstallaties complexere
bou\Mi\rerken
Gezondheid complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

Datum
ingedlend

08-0É,-2022

08-04-2022

08-04-2022

0844-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

08-04-2022

0844-2022

08-04-2022

08-04-2022

Status
document

ln
behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

behandeling

behandeling

ln
behandeling

ln
behandeling

behandeling

ln

ln

ln

ln

ln

ln

ilatiebalans_warehG CBRE.o1G1A
use _1 A_2022 _03_1 6jdf Ventilatiebala-

ns warehouse 1A
2022.03.16.pdÍ

ilatiebalans_wareho- CBRE.o10-18
use_í B_2022_03_1 6_pdf Ventilatiebala-

ns warehouse 1 B
2O22.03.16.pdÍ

ilatiebalans_wareho- CBRE.o10-1C
use_1 C_2022_03_16jdf Ventilatiebalans

warehouse lC
2O22.03.16.pdÍ

ilatiebalans_wareho- CBRE.010-1D
use_1 D_2022_03_16jdf Ventilatiebalans

warehouse 1 D
2022.03.16.pdÍ

ilatiebalans_wareho- CBRE.oí 0-24
uselA_2022_03_1 6LcdÍ 

Xïi?§::3; r^
2022.03.16.pdf

ilatiebalans_wareho- CBRE.01&2B
use _28 _2O22 _O3_1 6jdf Ventilatiebala-

ns warehouse 28
2022.03.16.pdf

MNA_Beganejro-
nd_\A/l-l_1A-1 8_202-
2_03_16Jcdf

MA/A_Beganejro-
nd_\M{_1C-1D_202-
2_03_16jdf

MNA_Begane3ro-
nd_rMl 2A-28_202-
2_03_16jdf

3-14-1B-HVAC_D-
ak_\Ml_14-18_202-
2_03_16jdf

CBRE. 1 00-1 A-1 B-. HWAlnstallaties complexere
\M/A Begane bouwwerken
grond W-l 1A-1B Gezondheid complexere
2o22.03.16.pdÍ bownv'erken

Bruikbaarheid bowwerk
Kwaliteitsverklaringen

CBRE. 1 0G,1 C-1 D-.HWAnstallaties complexere
VWA Begane bou\ rwerken
grond Vlil-l íC-1D Gezondheid complexere
2022.03.16.pdÍ bouuaiverken

Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

CBRE. í 0G.2A-2B-. HwAnstallaties complexere
\M/A Begane bouwwerken
grond \A/tl 24-28 Gezondheid complexere
2l22.03j6.pdÍ bouwwerken

Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

CBRE. 1 03,1 A-1 &. HVA0stallaties complexere
Dak \/vïl 1A-íB bouwwerken
2022.03.16.pdt Gezondheid complexere

bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk

ln
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Naam bijlage

A-1B-HWA-WA-},
ak_\À/l-l_í A-1 B_202-
2_03_16Jcdf

3-1C-1D-HVAC-D.
ak_\Ml_1C-1D_202-
2_03_í6jdf

C.1D-HWA-V1/UA-D-
ak_WH_1C-1D_202-
2_03_16lMf

3-2A-2B-HVAC-D-
ak_Wl_24-28_202-
2_03_16Jcdf

A-28-HWA-WA-D.
ak_\M1_24-28_202-
2_03_16jdf

emo_OV_installaties-
_ECH01 2022_03_-
16jdf
Havenweg_eo_Echt_De-
fi niliei_22022022_1tdÍ

rondezoek_Slagmole-
n_Echt_3jercelen_pdf

jlangebied_Echt_De-
finilieÍ _25032022 _1tdf

28_Stand_van_zaken_-
natuurondezoekenjdf

CBRE.memo.OV.i-
nstallaties. ECH01 .20-
22.03-.16.pdt

822 Quickscan_natu-
urondezoek_Hav-
enweg_eo_Echt_D-
efr nilieÍ_22022022.pdt

823 Oplegnotitie
Quickscan
natuurondezoek
Slagmolen Echt 3
percelen.pdf

824 Houtopstanden_-
plangebied_Echt-
_Definitief_25G
32022-.pdÍ

828 Stand van zaken
natuurondezoe-
ken.pdf

Anders
I nstallaties complexere
bouwwerken

Anders
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere boulvu/erken
Energiezuinigheid en
milieu
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimteliike ordening

Anders
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bowvwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Anders
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bowvwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Anders
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

Datum
ingediend

08-04-2022

0844-2022

08-04-2022

08-04-2022

ln

ln

0844-2022 ln

08-M-2022

o8-M-2022 ln

08-04-2022 ln

08-04-2022 ln

o8-O4-2O22 ln

Status
documènt

ln
behandeling

ln
behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

ln
behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

Beatandsnaam Type

Kwaliteitsverklaringen

CBRE. 1 03-1 A-1 B-. HWAnstallaties complexere
\/WADak\ /tl 1A-18 bouwwerken
2O22.O3.16.pdÍ Gezondheid complexere

bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

CBRE.1 03-1 C-1 D-.HVAOstallaties complexere
DakW-l 1C-1D bouwwerken
2022.O3.16.pdÍ Gezondheid complexere

bouwwerken
Bruikbaarheid bouwtrverk
Kwa liteitsverklaringen

CBRE. 1 03-1 C-1 D-.HWAnstallaties complexere
\^/vA Dak Vlftl 1C-í D bouwwerken
2O22.O3.16.pdÍ Gezondheid complexere

bouwwerken
Bruikbaarheid bouwvverk
Kwaliteitsverklaringen

CBRE. 1 03-2A-28-. HVA(hstallaties complexere
Dak W-{ 2A-28 bouwwerken
2022.O3.16.pdÍ Gezondheid complexere

bouwwerken
Bruikbaarheid bowwerk
Kwaliteitsverklaringen

CBRE. I 03.2A-28-. HWAnstallaties complexere
MNA Dak \ Il12A-28 bowiwerken
2022.O3.16.pdt Gezondheid complexere

bouwverken
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen
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situatie - E Blad
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02 - Ondergrondse
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02.pdf
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220/,08
Rioleringsberekening
G183-014 VvE-E.pdf

817 Archeologisch
bureauondezoek.pdf
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B29_Omgevingscheck_-
reigersjdf

Bestandsnaam Type

829 Omgevingscheck
reigers.pdf

Energiezuinigheid en
milieu
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Anders
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Anders
lnstallaties complexere
bouwwerken

Anders
lnstallaties complexere
bouwu/erken

Gelijkwaardigheid

lnstallaties complexere
bowvwerken

Anders
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bowvwerken
Kwaliteitsverklaringen

Anders
Bestemmingsplan,
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eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen

Anders
Bestemmingsplan,
beheersverordening
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eenvoudige bouwwerken
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Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouvwerken
Kwaliteitsverklaringen

Constructieve veiligheid
eenvoud i ge bouwraerken
Constructieve veiligheid
complexere boulwerken

Constructieve veiligheid
eenvoudige bouwvverken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

Anders
Energiezuinigheid en
milieu

Gelijkwaardigheid
Energiezuinigheid en
milieu

Gelijkwaardigheid

08-04-2022 ln
behancleling

0844-2022 ln
behandeling

08-04-2022 ln
behandeling

08-04-2022 ln
behancleling

084+2022 ln
behandeling

0844-2022 ln
behandeling

08-04-2022 ln
behandeling

0844-2022 ln
behancleling

0844-2022 ln
behandeling

084+2022 ln
behandeling

Datum
ingediend

0844-2022

08-04-2022

Status
document

behandeling

ntariserend_verkenn-
end_booronderzoek-pdf

tributiecentrum_De_-
Loop_te_EöLv1_sjdf

house_De_Loop_Slagm-
olen_te_Echlvl_3jdf

rweg_warehouses_rg_-
pa gjn_12-01-2022jdÍ

7-02-adv-0 1 _l nfi ltratie_-
Rapport_V1_Ojdf

818 Plan van Aanpak
lnvenlariseren-
d verkennend
boorondezoek.pdÍ

819 Rapportage BO
en IVO Distributiecen-
trum De Loop te Echt
v1.5.pdf

820 Rapportage BO
en IVO Uitbreiding
Vllarehouse De Loop
Slagmolen te Echt
vl.3.pdÍ

02p011457-01-a-
dv-01 V1.0 Echt
oude Lakerweg
warehouses rg pa gjn
12-01-2022.pdÍ

o2PO11457-O2-
adv-01 lnfiltratie
Rapport V1.0.pdÍ

ln

melding_aimsessie_a- melding_aimses-
g6p7yhae50jdf sie_ag6p7y-

hae50-.pdf

e_milieuondezoeken- Bl2Oplegnotitie

-F -222324-No-004 odr Ïi:ïï:^:eï".f H,
6-NO-003-BY1_losse_- B13F 22232-6-
AERIUS-berekening_pdf NO-003-BY1 losse

ln
behandeling

08-04-2022 ln
behandeling

ln
behandeling
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Status
document
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behandeling
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behandeling
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behandeling
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behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

behandeling

ln
behandeling

behandeling

Overige gegevens
veiligheid
Bruikbaarheid bouv$^rerk
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Gelijkwaardigheid
Energiezuinigheid en
milieu

Anders
Overige gegevens
veiligheid
Gelijl(^/aardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Anders
Overige gegevens
veiligheid
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Anders
Overige gegevens
veiligheid
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Anders
Overige gegevens
veiligheid
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Kwaliteitsverklaringen

Anders
Overige gegevens
veiligheid
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Anders
Overige gegevens
veiligheid
Geliikwaardigheid
Kwaliteitsverklari ngen

Anders
Overige gegevens
veiligheid
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Anders
Overige gegevens
veiligheid
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

Anders
Overige gegevens
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Gelijkwaardigheid
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0844-2022
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ergebruikplan_grond-
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bodemondezoek
havenweg3Owest.pdf

806 Verkennend
bodemondezoek
havenweg30oost-.pdf

B07 aanvullend
ondezoek nikkel
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rf_vl-.pdf
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erwegEcht.pdf
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vl.pdf
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B de tekeni n:

I anaere relevante documenten (niet bijgevoegd)
Dit document moet in samenhang met de volgende documenten gelezen worden

Voor dit document is de procedure aangehouden die in het kwaliteitshandboek (NEN-EN ISO 9001:2015) van Acuro
B.V. is vastgelegd. De opsteller van dit document verklaart dat hU op grond van aantoonbare theoretische en prakti-
sche kennis van brand, brandveiligheid, techniek en voorschriften voor brandbeveiligingssystemen, in staat is om
zelfstandig een brandbeveiligingsconcept op te stellen dat past bij de opdracht van de opdrachtgever. De opsteller
van dit document verklaart dat hij aantoonbaar beschikt, of voor het opstellen van dit document personen heeft inge-
schakeld die aantoonbaar beschikken, overactuele kennis van normen, voorschriften en leveranciersinformatie en -
instructies betreffende de bouwkundige voorzieningen en automatische brandbeveiligingsinstallatie(s) die in dit docu-
ment zijn beschreven.

ECH01 - infrastructuur te Echt

2

5

DatumOmschrijving Documentnummer
Situatie / begane grond 05367-01 -tek-01v0.5 73-06-2022

Verdiepingen / mezzanine 05367-0 1 -tek-02v0.3 73-06-2022

Netwerk meldinstallaties 05367-01 -tek-03v0.2 78-03-2022

Omschrijving Documentnummer Datum
Rapportage Brandveiligheid 05367-01-rap-01v1.1 t3-o6-2022
Uitgangspuntendocument warehouse 1A 05367-0 1-upd-04v0.4 t3-o6-2022
Uitgangspuntendocument warehouse 1 B 05367-0 1 -upd-05v0.4 t3-o6-2022
Uitgangspuntendocument warehouse 1C 05367-0 1 -upd-06v0.4 t3-06-2022
Uitgangspuntendocument warehouse 1D 05367-0 1 -upd-07v0.4 t3-o6-2022
Uitgangspuntendocument warehouse 24 05367-0 1 -upd-08v0.4 r3-06-2022
Uitgangspuntendocument warehouse 2B 05367-0 1-upd-09v0,4 t3-o6-2022
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1

1.

brandveahgh€id en bouwíe9re

Algemeen
Inleiding
Dit document heeft betrekking op de infrastructuur op het terrein van lntospace in Echt,
waar gekozen is voor brandbeveiliginqsmaatregelen in overeenstemming met de wet- en
regelgeving en de wensen van de eigenaar en gebruiker en diens verzekeraar. Op het ter-
rein staan twee bouwwerken, warehouse 1 (Uitgangspuntendocumenten nrs' 05367-01-
upd-04 t/m -07) en warehouse 2 (Uitgangspuntendocumenten nrs. 05367-01-upd-08 en -
09). De sprinklersystemen in beide bouwwerken zijn aangesloten op de infrastructuur op
het terrein.

Voor het bouwwerk zijn ten aanzien van de brandveiligheid de functionele en prestatie-ei-
sen van het Bouwbesluit 2012 van toepassing, Voor het bouwwerk is de onderbouwing voor
de brandveiligheid vastgelegd in de Rapportage Brandveiligheid nr, 05367-01-rap-01

Als gevolg van deze eisen moet het bouwwerk zijn voorzien van een brandmeld- en ontrui-
mingsalarminstallatie. Daarnaast is er voor gekozen het bouwwerk te voorzien van een
sprinklersystee m.

Voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en het sprinklersysteem wordt een gel-
dig inspectiecertificaat verlangd dat is afgegeven op grond van het CCV-Inspectieschema
Brandbeveiliging, Het verkrijgen van een inspectiecertificaat is een proces waarin onder an-
dere de uitgangspunten van de brandbeveiligingssystemen moeten zijn vastgelegd in een
"Basisontwerp".

Dit Uitga ng spu ntendocu ment (het "Basisontwerp") beschrijft de eindsituatie en de daarop
afgestemde bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen in relatie
tot de in dit Uitqangspuntendocument omschreven brandveiligheidssystemen,

scope en demarcatie
Dit document is specifiek opgesteld voor de infrastructuur ten behoeve van de sprinkler-
meld-, brandmeld- en ontruiminqsalarminstallaties in warehouse 1en warehouse 2

Met de infrastructuur woTdt in dit Uitgangspuntendocument bedoeld:
- de bluswatervoorziening ( bluswaterpompen en -watervoo rraad );
- het netwerk van sprinklermeld-, brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen (transmis-

siewegen, netwerka ppa ratu u r, meldcentrales en doormeldeenheid )

Het betreffende bouwwerken en omgeving staan ter verduidelijking aangegeven op teke-
ning nr. 05367-01-tek-01.

overige ( bra nd )veilig heidsma atregelen, volgend vanuit wet- en regelgeving en/of eisen en
wensen van de opdrachtgever vallen buiten de reikwijdte van dit document.

Doel Uitgangspuntendocument
De beschrijving in dit document 9eeft alle betrokken partijen inzicht in de brandbeveili-
gingseisen die in, op, aan of bij het bouwwerk aanwezig moeten zijn in relatie tot de in dit
document vermelde voorzieningen. De beschrijving geeft weer voor welke maatregelen is
gekozen en hoe deze worden gebruikt en beheerd,

1

L.2

1.3

ECHol infrastructuuÍ te Echt
uitgangsguntendocurnent Erandbeveiliging nr. 05367_0 1-upd_01v0.7

Paqina 2



ocuro-

L.4

1.5

brandveiligheid en bouwregie

Het doel van het document ls:
- het fungeren als aanvraagdocument voor een omgevingsvergunninq in het kader van

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
- het fungeren als aanvraagdocument (onderbouwing) voor toepassing van gelijkwaar-

dige veiligheid overeenkomstig artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2Ol2 L);

- het fungeren als Programma van Eisen zoals bedoeld in NEN 2535 en NEN 2575;
- het presenteren van de daaraan gerelateerde uitgangspunten voor de vermelde voor-

zieningen, alsmede de daarbij behorende bouwkundige en organisatorische maatrege-
len in het kader van de Ccv-Inspectieschema's.
Oomerkino:l) Voorllggend Uitgangspuntendocument geeft een nadeÍe techni5che onderbouwing voor de brandbeveill_

gingssystemen die in het kader van gelljkwaardige veiligheid zrn aangebracht. De onderbouwing as vastge_
leqd in de in paragraaf 1.1 vermelde brandveiligheidsràpportage.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is een omschrijving van het object weergegeven. Beschreven zijn de omge-
vingsfactoren, huisvestingskenmerken, gebruiksfuncties en installatiekenmerken. Deze uit-
gangspunten vormen het vertrekkader waarop vervolgens de brandbeveiligingsmaatregelen
zijn gebaseerd c.q. zijn afgestemd. Bij het vaststellen van deze gegevens is gebruik 9e-
maakt van de in bijlage A opgenomen gegevens (documenten, tekeningen en besprekin-
gen). Het is van belang dat de uitgangspunten in hoofdstuk 2 op juistheid zijn gecontro-
leerd.

In hoofdstuk 3 is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangegeven alsmede welke
brandbeveiliginqsmaatregelen daar uit voortvloeien. Daarnaast zijn de uitkomsten uit een
risicoanalyse en -afweging vastgelegd waarmee vervolgens het uiteindelijk brandbeveili-
gingsniveau in de vorm van doelstellingen samenvattend is vastgelegd.

Met de basisgegevens die op deze wijze zijn vastgesteld zijn in hoofdstuk 5 t/m I het ont-
werp van de maatregelen en voozieningen nader geconcretiseerd. Dit behelst o.a. het
vastleggen van ontwerpcriteria van de brandbeveiligingsvoorzieningen, de bouwkundige
voorwaarden en organisatorische maatregelen.

In hoofdstuk 9 is vervolgens vastgelegd hoe borglng van de kwalitelt van de maatregelen
en voorz ieningen is georganiseerd.

De in dit Uitgangspuntendocument omschreven benamingen zijn gebaseerd op de definities
vanuit het Bouwbesluit 2012, de Ccv-inspectie- en ce rtificatleschema's en de van toepas-
sing zijn voorschriften en/of normen, tenzij in dit Uitgangspuntendocument anders is aan-
9egeven.

Betrokken partijen
onderstaande partijen zijn betrokken (geweest) bij de totstandkoming en/of beoordeling
van dit document.

Belanehebb€ndo / Rol ií het proce6 Nràm Contactpersoon

Eiqenaar / Gebruiker Intospace 22 B.V

Gebruiker n.n.b.

Bevoeqd gezag Servlcecentrum MER namens de ge-
meente Echt - Susteren

Advlseur namens bevoegd ge2ag Veilioheldsregio Limburg - Noord

ECHo1 - lnfràstructuuí te Echt
Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging nr. 05367-01_upd-01vo.7
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L,7

brandveiligheid en bouwÍegie

EclamhabbandG / Rol in hèt Droca6 Naam Contactpcrroon
opsteller document Acuro B,V De heer 14. van Grunsven

Inspectie-instelling n.n, b n.n. b
Tabel 1

Juridische status
Dit document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Met
dit document is beschreven op welke wijze voldaan wordt aan de brandbeveiligingseisen of
de filosofie achter de eisen uit de wet- en regelgeving en de wensen van de eigenaar c.q.
gebruiker en diens verzekeraar.

Dit document heeft bestu u rsrechtelij ke status voor zoveT er in een door het bevoegd gezag
afgegeven beschikking naar (delen van) dit document wordt verwezen, respectievelijk
tekstdelen van dit document zijn overgenomen in een door het bevoegd gezag afgegeven
beschikking.

Actualisatie en documentbeheer
wanneer veranderinqen optreden in relatie tot de in hoofdstuk 2 vermelde uitqangspunten
kan dit aanleiding zijn tot een gedeeltelijke of gehele herziening van dit Uitgangspuntendo-
cument. De eigenaar Intospace is verantwoordelijk voor het actueel houden van dit docu-
ment. Hiertoe dienen eventuele wijziqingen herleidbaar te zijn en moet steeds kenbaar
worden gemaakt welke versie van het document geldig is.

ocuro-

YeÍ3iè1) Detum Status Omachrllving
0.1 05 11'2021 Concept Ter besprekinq met projectteam

o.2 12 l1 2021 Concept Ter qoedkeurinq bevoegd gezaq

0.3 ' lt 03 2022 Concept - project omgezet vàn lncendio naar Acuro
- uitbrerding warehouse 2 toegevoegd

opmerkinqen bevoeqd qezaq verwerkt

0.4 t8-o3-2022 Concept - opmerkingen projectteèm verwerkt

0.5 t8-o3-2022 Concepl - opmerkingen projectteam verwerkt
- op verzoek van het projectteam is de datum hetzelfde gebleven
- ter goedkeuring bevoegd gezaq

0.6 2S-OS 2022 Concept situatietekening aangepast
ter goedkeuflng bevoegd gezag

o.7 t3 06 2022 Concept opmerkingen Veiligheidsregio verwerkt
- ler qoedkeurinq bevoegd qezaq en inspectie instellinq

Oomerkino:
1) wijzigingen ten opzichte van een voorgaande versie zijn door middel van streepjes in de kantlijn aangegeven
2) Deze versie van dit Uitgangspuntendocument betreft een opvolgende versie van Uitgangspuntendocument nr

03652-01-upd-01v0.2.
Tàbel 2

De versies van voorschriften, normen, regelingen etc. die in dit Uitgangspuntendocument
zijn gehanteerd, betreffen de van toepassing verklaarde versies ten tijde van opstellen van
het eerste exemplaar (v0.1) van dit Uitgangspuntendocument, tenzij dit anders aangege-
ven en onderbouwd in dit Uitg a ngspu nte nd ocu ment.

ECH01 - infrastructLrLrr te Echt
Uitgangspuntendocument Erandbeveiliging nr. 05367-01-upd-01v0.7
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2 Omschrijving van object en omgeving
2.1 Algemeen

De bouwwerken zijn hoofdzakelijk in gebruikals logistiekcentrum. Hiertoe worden in het
logistiek centrum allerlei soorten handelsgoederen op- en overgeslagen en van daar uit ge-
distribueerd.

2.2 Situering
De bouwwerken zijn gesitueerd in het noorden van industrieterrein "De Loop" in de ge-
meente Echt - Susteren tussen de Rijksweg A2, het Wilhelminakanaal, de Slagmolen en de
Havenweg.

Het terrein grenst ten noorden, oosten en westen aan de openbare weg en openbaar groen,
Ten zuiden grenst het terrein aan terreinen van derden. Het terrein heeft ten zuidwesten
een ontsluiting aan de Havenweg.

Het terrein is ingericht met meerdere bouwwerken

De ligging van warehouse 1 op het terrein is als volgt.

Tabel 3

De ligging van warehouse 2 op het terrein is als volgt.

Ta 4

De betreffende bouwwerken en de omgeving staan ter verduidelijking aangegeven op teke-
ning nrs. 05367-01-tek-O1 en -02.

2.2.1 Toeoano tot het terrein
De toegang tot het terrein is afgesloten door elektrisch te openen hekwerken en slagbo-
men.

ECH01 - infrastructuur te Echt
Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging nr. 05367-0 1-upd-01v0.7

GeYel Afstand tot
terreingrens

Afstand tot hart op€nbare
weg/9roen

Afstand tot belendingen op eigen
terrein

Noord >100m > 140 m (Slagmolen) ca. 4,0 m
ca. 29,9 m

(fietsenstalling 2x)
(warehouse 2)

Oost ca. 60 - 100 m ca.65 - 105 m (Oude Lakerweg)
ca. 150 m (Rijksweg A2)

ca. 10,0 m (trafo)
ca. 17,5 m (trafo)

Zuid ca.45-95m ca. 11,9 m (fietsenstalling)
ca. 35,2 m (inkoopstation 2x)

West ca.50-65m ca. 85 m (Havenweg)
ca. 140 m (Wilhelminakanaal)

ca. 4,5 m (fietsenstalling)
ca. 37,3 m (trafo 2x)
ca. 62,0 m (inkoopstation 3x)

Afstand tot belendingen op eigen
Errean

Gevel Afstand tot
terreingrens

Afstand tot hart openbare
weg/groen

ca. !2 - 22 m (Slagmolen)Noord ca.2-9m
ca. 17 m (Oude Lakerweg)Noordoost ca.15-43m

ca. 28 - 83 m (Oude Lakerweg) ca. 10,0 m (trafo)
ca. 32,6 m (inkoopstation 2x)

Oost >100m

ca. 4,2 m (fietsenstalling 2x)
ca.29,9 m (warehouse 1)

Zuid >100m

ca. 16,4 m (trafo)West ca.22 - 48 m
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2.3 H uisvestingsken merken
In deze paragraaf is een nadere omschrijving van de huisvesting weergegeven

2.3.7 Afmetinoen sorinkleroomoruimte

Tabel 5

2.3.2 Materialiserinq sorinkleroomoruimte

Tabel 6

2.4 Gebruikskenmerken
De bouwwerken op het terrein hebben hoofdzakelijk een "industriefunctie" als gebruiks-
fu nctie.

2.4.L Situatie rondom bouwwerk
Binnen 10 m tot de sprinklerpompruimte zijn geen onbeveiligde belendingen, installaties,
objecten, opslag e.d. aanwezig.

ECH01 - infrastructuur te Echt
Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging nr. 05367-01-upd-01v0.7

Yloerniveau Omschrijving Interne hoogÈ6 tl Vloeroppervlakte 2)

Kruipruimten Niet aanwezig

0.000 +P Sprin klerpompruimte ca.4,0 m ca. 50 m2

Opmerkino:
De genoemde vloeroppervlakten zijn indicatief

Onderdeel Omschrijving
Fundering / kruipruimte Materiaal Beton

Draagconstructie Materiaal Beton

Specifieke kenmerken Betonnen wanden kolommen combinatie met betonnen
vloerdelen.

Vloeren Materiaal Beton

Isolatie N.v.t.

Gevels UiWoering Geisoleerd prefab beton sandwichpaneel

Gevelisolatie PIR isolatiemateriaal

Brandklasse gevelsysteem N.v.t. (volledig omhult met beton)

Dak Uitvoering Beton, isolatie en kunststof dakbedekking

Specifieke kenmerken Het dak betreft een vlak dak
Isolatie PIR (Polyisocyanuraat) met Firesafe kern (FM Approved)

Brandklasse daksysteem Brandklasse B (NEN-EN13501) 1)

Oomerkino
1) De genoemde brandklasse is gebaseerd op de eindsituatie (end of use) waarbD het isolatiemateriaal door de

als applicatie op betondak is toegepast.
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3 Brandveiligheidsniveau
3.1 Context

In dit hoofdstuk is aangegeven welke rriet- en regelgeving op het terrein en bou\flwerken
van toepassinq is voor zover deze wet- en regelgeving een grondslaq vormt voor de in dit
document genoemde voorzieningen,

?.2 wettelijk kader
Samenvattend is vastgelegd datl
- Het sprinklersysteem in de warehouses wordt ingezet als gelijkwaardigheid voor:

verg rootte brandcomPartimenten;
- de reductie van de draagconstructie van de vluchtroute;
- het verlengen van de toegestane loopafstanden (tot 90 meter);
- brandoverslag naar buurperceel;
- de vergrootte van de inzetdiepte van de brandweer (tot 90 meter);

- De warehouses moeten zijn voorzien van brandslanghaspels en haspelwagens (aange-
sloten op de drinkwaterleiding).

- De warehouses moeten voorzien zijn van brandweerafnamepunten, separaat aangeslo-
ten op de sprinklerinstallatie.

- De warehouses moeten zijn voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstalla-
tie.

- Het terrein moet zijn voorzien van geboorde putten.

3.2.1 Watervoorzieninq
Conform het gestelde in de rapportage brandveiligheid gelden de volgende uitgangspunten
voor de sprin klerinstallatie:

Watervoorziening bestaande uit één waterreservoir en twéé sprinklerpompen,
- Elektrische standbewaking op alle afsluiters tussen de watervoorraad en de sprinklers.

3.2.2 Brandmeld- en ontruiminosalarminstallatie
Conform het gestelde in de rapportage brandveiligheid gelden de volgende uitgangspunten
voor de brandmeld- en ontruiminqsalarminstallatie:
- De sprinklerpompruimte moet zijn voorzien van een brandmeldinstallatie met niet-au-

tomatische bewaking als bewa kingsomvang, Rechtstreekse doormelding naar het RAC

en inspectiecertificering is geen eis vanuit wet- en regelgeving.
- De sprinklerpompruimte behoeft niet te zijn voorzien van een ontruiminqsalarminstalla-

tie type B.

De aanwezigheid van een'Inspectiecertificaat'is geen vereiste vanuit de wet- en regelge-
ving. Gezien de koppeling van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met de sprink-
lermeldcentrale is er, op last van de eigenaar, echter wel voor gekozen om te voorzien in
inspectiecertificering van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

ECH01 - infrastructuur te Echt
Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging nr. 05367_01-upd-01v0.7
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Aanvullende èisen eigenaar
Door de eigenaar (Intospace) zijn geen aanvullende eisen aan de brandbeveiligingssys-
temen gesteld in het kader van bedrijfscontinuïteit en/of om de materiële en bedrijfsecono-
mische schade te beperken.

Wel is het volgende aangegeven;
- Het ontwerp van het sprinklersysteem moet voldoen aan de FM datasheets.
- Het sprinklersysteem en de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moeten zijn

voorzien van een'Inspectiecertificaat'.
- Bij oplevering van het sprinklersysteem en de brandmeld- en ontruimingsalarminstalla-

tie moet een CCV-leveringscertificaat door de installateur(s) zijn afgeqeven.
- Bij onderhoud aan het sprinklersysteem en de brandmeld- en ontruimingsalarminstalla-

tie moet een CCV-onderhoudscertificaat door de onderhoudspartij(en) zijn afgegeven.
- Gedurende de aanleg van het sprinklersysteem en de brandmeld- en ontruimingsalarm-

installatie moet een tussentijdse beoordeling (of beoordelingen) worden uitgevoerd om
te bepalen of de aanleg in overeenstemming met het goedgekeurde Uitgangspuntendo-
cument en het goedgekeurde detailontwerp is/wordt uitgevoerd.

- Ter plaatse c.q. boven de loadingdocks moet aan de buitenzijde van de gevel een aan-
vullende sprinklerbeveiliging zijn aangebracht. Het doel van deze sprinklers is het de-
tecteTen en signaleren van een buitenbrand en brandoverslag naar het bouwwerk te
beperken, zonder hier een nadere brandwerendheid aan toe te kennen.

- De watervoorziening van het sprinklersysteem moet geschikt zijn voor de sprinklerbe-
veiliging in warehouse 1en in warehouse 2,

- De brandslanghaspels en haspelkarren moeten worden gevoed vanuit de drinkwaterlei-
ding.

- Brandweerafnamepunten moeten zijn aangesloten op een separate aftakking op de
header van de sprinklerinstallatie.

- Bra ndsla ng haspels of -haspelkarren, handbrandmelders en brandweerafnamepunten
die nabij een nevenbrandweeringang geplaatst moeten zijn moeten aan dezelfde zijde
van de ingang zijn geclusterd. Deze locaties mogen maximaal 1 stellingpositie in beslag
nemen.

- Alarmkleppen moeten in overleg met de eigenaar op goed bereikbare plaatsen worden
gesitueerd. De indicatieve positie is weergegeven op bijgevoegde tekening nr. 05367-
01-tek-01.
Bij projectering van stellingen en overige opslag moet rekening zijn gehouden met het
gebruik van de haspelkarren. Stellingen en overige opslag mogen het gebruik van de
haspelkarren niet belemmeren (voldoende onbelemmerde doorgangsbreedte).

- Werkzaamheden aan daken moeten worden uitgevoerd volgens NEN 6050, bij en na
afloop van werkzaamheden aan dak of gevel wordt toezicht uitgeoefend om een gevel-
/dakbrand te helpen voorkomen.

- De serverruimte(n), gasruimten en waterruimten worden niet voozien van een sprink-
lerinstallatie, de ruimten worden 60 minuten brandwerend gescheiden van het 9e-
sprinklerde gebied. Aanvullend moeten de serverruimten(n) worden vooÍzien van auto-
matische rookdetectie.

ECH01 - infrastructuur te Echt
Uitqanqspuntendocument Erandbevelliging nr. 05367-01-upd-01v0.7
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Aanvullende eisen gebruiker en diens verzekeraar
Doordat er nog geen gebruiker bekend is zijn er (nog) geen aanvullende eisen aan de
brandveiligheid gesteld. Eventuele eisen vanuit de gebruiker(s) kunnen op een later mo-
ment nog verwerkt worden.

Aanvullende eisen bevoegd gezag
Door het bevoegd gezag (met als adviseur de Veilig he idsreg io) is aanvullend gesteld dat:
- In het bouwwerk moeten afnamepunten op het sprinklersysteem zijn aangebracht ten

behoeve van de inzet van de brandweer, Deze afnamepunten moeten:
o ter hoogte van de nevenbrandweeringangen, op de mezzanine (ter plaatse van

de trappen) en ter plaatse van de toegang naar het dak zijn aangebracht;
o een minimale opbrengst van 60 m3/uur, gedurende 60 minuten bezitten;
o gereduceerd zijn met een druk tussen de 6 en 7 bar en de druk moet op de

brandweerafnamepunten worden vermeld;
o los van het daknet en voor de header van de betreffende unit afgetakt worden;
o per afnamepunt met twee storz-koppelingen zijn uitgevoerd.

De hal (met name de vluchtrÀegen/verkeersruimten) dient eveneens vooÍzien te wor-
den van noodverlichting in verband met verlengde loopafstanden en inzet brandweer.
De haspelkarren mogen een maximale lengte van 45 meter (kar) + 15 meter (haspel)
bezitten.
De toegang tot het terrein is afgesloten door schuifpoorten en slagbomen, De brand-
weer geeft geen medewerking meer aan het plaatsen van sleutelkluizen die door een
brandweersleutel in het bezit van de brandweer kan worden geopend, De brandweer-
sleutel op de voertuigen wordt per l januari 2026 verwijderd van de voertuigen De
toetreding tot het terrein via poorten en slagbomen moet zodanig plaatsvinden dat de
brandweer bij een sprinklerme ld ing het terrein kan betreden.
De calamiteitenwegen moeten geschikt zijn voor gebruik door brandweervoertuigen
(vrachtwagens).

- Er zijn in totaal drie inritten tot het terrein. Alle hekken bij deze inritten moeten bij een
sprinklermelding ku nnen worden geopend,

- In warehouse 1 en 2 moet het dak vanuit elke warehouse A t/m D bereikbaar zijn via
een vaste trap (bijvoorbeeld vanuit het kantoor of de mezzanine) om een veilige en ef-
fectieve inzet te doen op het dak.

- Naast de openbare weg zijn primaire bluswatervoorzieninqen aanwezig. Deze bluswa-
tervoorzieningen kunnen worden uitgevoerd als een geboorde put met een capaciteit
van minimaal 60 m3/uur voor een onbepaalde duur. De geboorde put moet bij voorkeur
naast de rijstrook worden aangelegd en bovengronds worden afqewerkt met een vaste
zuigbuis en voorzien worden van een aanrijdbeveiliging, en daarnaast vrij bereikbaar
zijn voor de brandweer. Direct naast deze bluswatervoorziening moet een opstelplaats
voor een brandweervoertuig aanwezig zijn. De afstand tussen de inlaat van de pomp en
de aansluiting van de bluswatervoorziening mag maximaal 8 meter bedragen. Conform
het regionaal bluswater beleid. De deflnitieve locatie van de geboorde putten te bepa-
len in overleg met de brandweer,
Bij de brandweeringangen is een geplastificeerde plattegrond aanwezig. Een geogra-
fisch brandmeldpaneel is niet vereist,
Handbrandmeldingen mogen niet doormelden naar de RAC van de Veiligheidsregio.
Deze moeten doormelden naar een PAC.

- De liftschacht dient voorzien te worden van automatische detectie.

ECHo1 - infrastructuur te Echt
lJitqanqspuntendocument Brandbeveiliging nr. 05367 01-upd-01v0.7
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3.6 Doelstelling(en)

Afoeleide doelstellino(en)
De brandbeveiligingssystemen, zoals omschreven in dit Uitgangspuntendocument, moeten
zijn aangelegd ten aanzien van de in deze paragraaf vermelde afgeleide doelstellingen
overeenkomstig het CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging.

Brandmeldinstallatie
De brandmeldinstallatie dient een beginnende brand tijdig te ontdekken, te lokaliseren en
te signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking wor-
den gesteld, binnen de context van het basisontwerp.

Ontruiminosalarminstallatie
De ontruimingsalarminstallatie dient tijdig in voldoende mate akoestische en/of optische
informatie te geven aangaande de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de
context van het basisontwerp.

SDrinklersvsteem
Het sprinklersysteem dient een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signa-
leTen en onder controle houden zodat het bestrijden ervan door de interne en externe
brandbestrudingsorganisaties kan plaatsvinden waardoor schade wordt beperkt, binnen de
context van het basisontwerp,

3.6.2 Aanvullendedoelstellino(en)

rinkl
Het sprinklersysteem dient het verhogen van de bescherming van een bouwwerk en/of ob-
ject in geval van blootstelling aan een brand (exposure protection) waardoor de kans op
brandoverslag wordt geminimaliseerd en schade aan het bouwwerk en/of object wordt be-
perkt, in de context van het basisontwerp,

Netwerk brand meldapoaratuur
Voor het netwerk van de brandmeldapparatuur'an sich'zijn in de ce rtificatiesche ma ' s
geen specifieke afgeleide doelstellingen geformuleerd. Het netwerk van de brandmeldappa-
ratuur dient de detectie van een beginnende brand en/of het aanspreken van de VBB-sys-
temen tijdig te ontdekken, te lokaliseren en te signaleren en de aangesloten brandbeveili-
gingsvoorzieningen en -maatregelen tijdig in werking te stellen.

Functiebehoud tra nsmissieweoen (NPR 2576)
Voor de transmissiewegen van de brandmeld- en ontruimingsalarm- en sprin klermeld insta l-
latie moet functiebehoud onder brand omsta nd ig heden zijn gerealiseerd. Door te voldoen
aan NPR 2576 wordt voldaan aan functiebehoud.

Er mag van uit worden gegaan dat de sprinklerbeveilig ing, overeenkomstig de voorwaarden
in paraqraaf 12.4 van NPR 2576, voldoende bescherminq biedt. De sprinklerinstallatie heeft
in dat kader mede het doel als gelijkwaardige oplossing voor functiebehoud van transmis-
siewegen.

ECHo1 - infrastructuur te Echt
Uitqangspuntenclocument Brandbeveiliging nr. 05367-01-upd-01v0.7
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4 Voorzieningen in de omgeving
4.L Toegang tot het terrein door de brandweer

Het terrein is voorzien van een hoofdtoegang en twee calàmiteitentoegangen. Via deze toe-
gang(en) zijn de bouwwerken rondom bereikbaar voor voertuigen ten behoeve van de be-
strijding van calamiteiten. Hiervan uitgezonderd:

De noord-, noordoost- en oostgevel van warehouse 2,

De noord- en noordoost- en oostgevel zijn bereikbaar via de openbare weg door middel van
een poort in het hekwerk.

De toegang tot het terrein is afgesloten door schuifpoorten en slagbomen. De brandweer
geeft geen medewerking meer aan het plaatsen van sleutelkluizen die door een brandweer-
sleutel in het bezit van de brandweer kan worden geopend. De brandweersleutel op de
voertuigen wordt per l januari 2026 verwijderd van de voertuigen. Bij een sprin klermeld ing
zullen de schuifpoorten en slagbomen worden open gestuurd of vrijqegeven, zodat ze met
de hand te openen zijn.

4.2 Toegang tot het bouwwerk

4.2.7 Brandweerin0anq
De toegang van alle kantoren en de toegang van de sprinklerpompkamer fungeren als
brandweeringang. De toeganqsdeur van de sprinklerpompkamer en de kantoren zullen wor-
den vrijgegeven bij een sprinkler- en brandmelding.

4.2.2 Nevenbrandweerinoanoen
De boul^/werken moeten zUn voorzien van specifieke aangewezen nevenbrandweeringan-
gen. Iedere nooduitgang in de bouwwerken moeten fungeren als nevenbrandweeringang en
toegankelijk zijn door middel van de generieke hoofdsleutel of de tag van het toegangscon-
trolesysteem.

De nevenbrandweeringangen moeten aan de buitenzijde voldoende vrij (ca. 2 m) worden
gehoude n.

4.2.3 Locatie brandweeroaneel en flitslicht
Bij de brandweeringangen van de warehouses moet zijn voorzien in een brandmeldcentrale
met geplastificeerde plattegrond van het desbetreffende deel van het warehouse, aange-
duid met een flitslicht.

4,2.4 Toeoanoscontrolesvsteem
In de sprinklerpompkamer is een elektronische sleutelbuis aanwezig met de sleutels voor
de toegang van de brandweerneveningangen.

4,3 Bluswatervoorziening binnen de inrichting gelegen
De bluswatervoorziening in de warehouses wordt gevormd door brandweerafnamepunten
aangesloten op de sprin klerwate rvoorzien in9. Zie verder uitgangspunten betreffende ware-
houses.

De bluswatervoorziening op het terrein wordt gevormd door ondergrondse geboorde put-
ten. Zie verder hoofdstuk 7.

ECHof infrastructuur te Echt
Uitgàngspuntendocument Brandbeveiliging nr. 05367-0 1-upd-01v0.7
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BluswltGrroorzlGnlng bultGn dc lndchtlng gcl.gGn
De bluswatervootz ienlngen rondom het terreln (bulten de inrichting gelegen) zijn niet on-
derzocht en vallen onder de verantwoordelUkheid van de gemeente,

\-/

ECH01 - hft'astrl,ctullr te Echt
Ultg6rgspuntendocumènt Brandbevelllglng nr, 05367-01-upd-01v0.7
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5 Bluswatervoorziening
5.1 Basisomvang sprinklerinstallatie

Op de bluswatervoorziening moeten de sprinklersystemen per warehouse, inclusief, brand-
weerafnamepunten zijn aangesloten. De sprinklerpompruimte bevindt zich in een separaat
brandcompartiment naast warehouse 1.

De basisomvang van de op de bluswatervoorzieninq aangesloten sprinklerinsta llaties is
weerqegeven op bijgevoegde tekeninq nr. 05367-01-tek-01

s.2 Voorschriften
De bluswatervoorz iening moet zijn ontworpen en aangelegd op basis van de onderstaande
voorschriften, normen en/of richtlijnen.

Tabel 7

t

Uitg.vcVoorach.lltan, io.men èn\oí rkmlirnan
October 2021FI4 2-0 "Installation Guidelanes íoÍ Automatic Sprinklers"
october 2021Fl'1 3-26 "Fire Protection Water Demand for Nonstorage Sprin

klered Properties"

SpÍinklerinstallatie sprin
klerpompruimte

14èrch 2010FM 3-O "Hydràulics of Fire Protection Systems"Hydraulische berekeningen
July 2021Ft"1 3-2 "water Tanks for Fire Protection"
October 2021FI\4 3-7 "Frre Protection Pumps"

watervoorziening

Februari 2018NEN-EN12845+NEN1073'Vaste brandblusinstallaties - Automati_
sche sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud'

Mèldinstallatie

Mei 2018NPR 2576 ,,Functiebehoud bij brand _ Richtlijn voor bekabeling,
ophàn9in9 en montage van transmissiewegen"

Eekabeling meldinstallatie

Februari 2018NEN-EN12845+NEN1073'Vaste brandblusinstallaties - Automati_
sche sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud'

IVontage:
Leidrngen
Koppelingen
verbindingsmiddelen
Beugelinq
Beugelafstanden

Opmerkino
De installatie moet voldoen aan de bovenstaande normen, voorschriften en richtlljnen, overeenkomstig het "CCV
certificatieschema Leveren VBB-installaties". Ten aanzien van deze normen, voorschriften en richthlnen kunnen (lo-
catie) specrfieke afwijkingen c.q. interpretaties voorkomen. Deze (locatie) specifieke a6^Iijkingen c q interpretaties,
voor zover cleze niet passen binnen de harmonisatie_afspraken, zrjn vastgelegd in bDlage I van dit document'

ECH01 - infrastructuur te Echt
Uitgangspuntendocument Erandbeveiliging nr. 05367_01_upd_01v0.7
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5.3 Ontwerpgegevens sprinklerinstallatie sprinklerpompruimte
De volgende gevarenklassen moeten minimaal zijn gehanteerd.

5.4 Sprinklersecties
De sprinklers in de pompruimte moeten zijn aangesloten op een separate leiding, welke
rechtstreeks wordt afgetakt van de perszijde van de pomp (achter de keerklep). Aan het
begin van die leiding moet een hulpafsluiter en een stromingsschakelaar zijn aangebracht

5.5 Uitvoering bluswatervoorzien ing
De bluswatervoorziening moet bestaan uit twéé redundant uitgevoerde dieselmotoren aan-
gedreven bluswaterpompen, aangesloten op één waterreservoir.

5.6 Capaciteit
De capaciteit moet zijn afgestemd op de volgende scenario's. De scenario's moet middels
hydraulische berekeningen (per bouwwerk) zijn aangetoond.

Scenario 1:
- gevraagde capaciteit van de aangesloten sprinklerinstallatie (incl. optionele stellings-

prinklers), en
- en een debiet van 60 m3/uur gedurende 60 minuten voor een brandweerafnamepunt.
Scenario 2:
- een debiet van 2 x 60 m3/uur gedurende 240 minuten voor twee brandweerafname-

punten.

5.6.1 Geliiktiidioheid
Binnen het kader van dit Uitgangspuntendocument is, ten aanzien van de ontwerpcriteria
van de bluswatervoorziening, het gelijktijdig optreden van een brand op meerdere locaties
niet inbegrepen.

5.7 Pompsets
In de pompkamer moet zijn voorzien in twee "FM Approved" door dieselmotoren aangedre-
ven pompsets.

Opmerkino:
Voor wat betreft de elektrische aansluitingen van de schakelkast van de pompset op het elektriciteitsnet verwijzen de
FM Data Sheets naarAmerikaanse normen en voorschriften zoals de NFPA 70 (National Electrical Code). Voor het
gebruik in Nederland en Europa kan dit leiden tot conflicten (normen sluiten niet op elkaar aan, andere terminologie,
andere lP-classificatie, ander voltage, enz.) waardoor de pompset niet zou kunnen worden toegepast, Indien een con-
flict ontstaat met de NEN 1010, prevaleert de NEN 1010 en moet de installatie hierop worden aangepast.

ECH01 - infrastructuur te Echt
Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging nr. 05367-01-upd-01v0.7
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Ontwerpgegevens Sprinklerpompruimte
HC-2Gevarenklasse

Sproeidichtheid 8 mm/min

Nominale K-factor K8.0 (11s)

Max. sproeivlak Gehele pompkamer (max. 230 m2)

Type sprinkler Spray

Reactietijd Quick- of standard response

Aanspreektemperatu u r 930C

Min. sproeitrld 60 minuten

soort installatie Nat

Voorschrift FM3-26, table 2
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5.8 Watervoorraad
De watervoorraad moet bestaan uit een stalen waterreservoir met een minimale onder-
houdsvrije interval van 10 jaar na realisatie en daarop vervolgens vijfjaarlijks volgens
Technisch Bulletin 678.

Het waterreservoir moet verder zijn voorzien van:
een vaste afdekking om daglicht en vervuiling van buitenaf te weren;

- een niveau en/of inhoudsaanwijzing;
- een niet afsluitbare be-/ontluchtingsleiding met voldoende doorlaat;

een overloopleiding van ten minste DN 75.

5.8.1 Inhoud
De watervoorraad moet voldoende inhoud hebben om te voldoen aan de scenario's zoals
omschreven in paragraaf 5.6.

5.8.2 Vereiste supoletie
De watervoorraad moet zijn voorzien van:

een vorstbestendige automatische bijvulling van minimaal 75 dm3lmin voor lek- en
testverliezen;

- een vast opgestelde vulvoorziening om het reservoir binnen 24 uur te kunnen vullen.
Deze vulvoorziening moet bestaan uit een verticale droge leiding (DN 80) voozien van
twee Stotz-koppeling (nokafstand van 81 mm) als voedingspunt.

5.9 Beproevingsinrichting pompkamer
In de pompkamer moet een vastopgestelde beproevingsinrichting zijn aangebracht waarin
een gekalibreerde stromingsmeter is opgenomen met nodige (permanente) voorzieningen
voor de afvoer van het testwater. Het testwater mag worden teruggevoerd naar het water-
reservoir.
De stromingsmeter moet in de persleiding zijn gepositioneerd zodat bij een geactiveerd
sprinklersysteem in één van de warehouses het debiet kan worden afgelezen dat wordt
verpompt op dat moment.

5.10 Beproevingsinrichting warehouses
Op de hydraulische ongunstig gelegen positie van het (ondergrondse) hoofdtoevoerleiding-
net moet een testvoorziening bij een alarmklepopstelling zijn worden aangebracht met no-
dige voorzieningen voor de afuoer van het testwater. Bij oplevering, en vervolgens drie-
jaarlijks moet de beschikbare druk en volumestroom worden gemeten, beoordeeld en zijn
vastgelegd. De flowmeter in de pompkamer kan worden gebruikt voor het bepalen van de
flow.

5.11 Brandweeraansluiting
Het leidingnet hoeft niet te zijn voorzien van een bra ndweer(voed ing s)aa nslu iting. De capa-
citeit van een brandweervoertuig is hiervoor niet toereikend. Echter kan de brandweer door
middel van de vast opgestelde vulvoorziening ter plaatse van de watervoorziening het wa-
terreservoir bijvullen.

ECH01 - infrastructuur te Echt
Uitqanqspuntendocument Brandbeveiliqing nr. 05367-01-upd-01v0.7

Pagina 15



ocuro-
bí.Ídveiligh.id.n bourrcaie

5.12 HooÍdtoevoerleidingnet
Het hoofdtoevoerleidingnet vanuit de sprinklerpompruimte naar de bouwwerken moet on-
dergronds aangelegd zun. De gronddekking moet ten minste gelijk zun aan de gronddek-
king die door het waterleidingbedrijf ter plaatse wordt toegepast, met een minimum van
1,0 m.

5.13 Alarmklepopstelting perwarehouse
Ieder warehouse moet zijn voorzien van een eigen alarmklepopstelling in het betreffende
warehouse.

5,L4 BrandweertfnamePunten
In de bouwwerken moet zijn voorzien in brandweerafnamepunten' Zie de Uitgangspunten-
documenten van de betreffende bouwwerken voor de specifieke eisen hieromtrent.

5.15 Borging aÍsluiters
Alle atsluiters die de watertoevoer naar sprinklers kunnen blokkeren moeten in de juiste
stand zijn voorzien van elektronische standbewaking' De noodzakelijke meldingen moeten
op de sprinklermeldcentrale worden gesignaleerd.

5.16 TÍacing en isolatië
Daar waar (delen van) het met water gevuld leidingnet door vorstgevaarlijk gebied (buiten-
lucht en niet verwarmde bouwdelen) voert, moet de leiding van tracing en isolatie zijn
voorzien. De noodzakelijke meldingen van de tracing moeten op de sprinklermeldcentrale
worden gesignaleerd.

s,L7 ileldcentralé
De meldcentrale moet zijn opgenomen in het netwerk van brandmeld- en ontruimings-
alarmcentrales, zie verder hoofdstuk 6.
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6 Netwerkmeldcentrales
Algemeen
De gecombineerde sprinklermeld- en brandmeldinstallaties in warehouse l alsmede in wa-
rehouse 2 moeten met elkaar zijn verbonden op basis van een netwerkverbind ing. Beide
netwerken moeten op contactbasis zijn verbonden met de sprinklermeldcentrale in de
sprinklerpompruimte.

De sprinklerpompruimte moet zijn voorzien van een sprinklermeldcentrale. Elk warehouse
moet zijn voorzien van een eigen meldcentrale (gecombineerde brand- / sprinklermeldcen-
trale) waarop de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie van het betreffende warehouse
is aangesloten, waardoor deze autonoom kan functioneren, Ook de sprinklermeldingen
(o,a. alarmkleppen en afsluiters) van het warehouse dienen op de meldcentrale van het be-
treffende warehouse te zijn aangesloten,

Elk warehouse en de pompkamer heeft een eigen doormeldeenheid ten behoeve van de
doormelding van de eigen brandalarmen, technische alarmen, storingen en uitschakelingen
naar de PAC.
Doormelding van sprinkleralarmen naar het RAC van de Veiliq heidsreg io vindt centraal
plaats vanuit de sprinklerpompkamer.

De sprinklerpompkamer moet zijn voorzien van een handbrandmelder

Zie tekening nr. 05367-01-tek-03 voor een schematische weergave van de opzet van het
netwerk van de meldcentrales.

6.2 voorschriften
De brandmeldinstallatie moet zijn ontworpen en aangelegd op basis van de onderstaande
voorschriften, normen en/of richtlijnen.

Tàbel I

Voorrchrlfu n, normen en\of richuiin€n lritgav€
Brandmeldinstallatie NEN 2535 "Brandveiligheid van bouwwerken -Brandmeldrnstallaties -

Systeem- en kwaliteitseisen en prolectierichtlijnen"
2077

Publicatie "Erandbeveiligingsinstallaties", r.ritgegeven door Brandweer
Nederland.

2072

Bekabelinq
meldinstàllatie

NPR 2576,,Functiebehoud bij brand - Richtljn voor bekabeling, ophan-
qinq en montage van transmissiewegen"

Mei 2018

Sprinklermeldinstal
latie

NEN EN12845+NEN1073 Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinkle.installaties - Ontwerp, installatie en ond€rhoud'

Fèbruari 2018

Oomerkino:
De rnstallatie moet voldoen aan de bovenstaande normen, voorschriften en richtlijnen. Ten aanzien van deze nor-
men, voorschriften en nchtlijnen kunnen (locatre) specifieke afwilkingen c.q. interpretaties voorkornen. Deze (loca
tie) specifleke afwDkingen c,q. interpretaties, voor zover deze niet passen binnen de harmonrsatie afspraken, zijn
vastqeleqd in bijlaqe I van dit document.
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Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen
Het bouwwerk is ingedeeld in de risicoklassen:

Gèbruikslunc-tlc Intarn Ext rn
B

B

Oomerkino:
Het exacte aantal toegestane onechte en ongewenste brandmeldingen ts alïankelijk van het aantal toegepaste
(punt)melders in de brandmeldinstallatie in het gebouw. Het werkelijke aantal moet zijn berekend bij de oplevering
van de brandmeldinstallatie en door het branddetectiebeórrjf zijn vastgelegd in het Rapport van oplevering.

Tabel 10

Prestatie-eis voor systeembeschikbaarheid
Als prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid geldl99,7o/o Er worden op voorhand
geen structurele afwijkingen op de beschikbaarheidsgraad verwacht.

Detectiezone-indeling
De sprinklerpompruimte betreft een separate detectiezone

6.6 Centraleapparatuur(meldcentrale)

6.3

6.4

6.5

6.6.1

6.6.2

Uitvoerino
De basis van de meldinstallatie moet zijn gevormd door een digitaal adresseerbaar meld-
systeem met melderidentificatie.

Sprinklermeldcentrale oompkamer
Brand-, storings- en su pe rvisiemeld inge n van de bluswatervoorziening moeten signaleren
en doormelden op de en vanuit de sprinklermeldcentrale in de sprinklerpompruimte.

De verzamelmeldingen (brand en storing) per warehouse moeten worden gesignaleerd op
de sprinklermeldcentrale in de sprinklerpompruimte, moeten zelfherstellend zijn uitgevoerd
en mogen niet doormelden naar PAC vanuit de sprinklermeldcentra le in de sprinklerpomp-
ruimte.

De melding "sprinklerpomp(en) in bedrijf" moet met een groene indicator op de meldcen-
trale in elk warehouse worden qesignaleerd op de betreffende meldcentrale en op de
bra ndweerpa nelen. Deze signalering mag niet als brandalarm worden doorgemeld en moet
in de warehouses zelfherstellend zijn uitgevoerd.

6.6.3 Meldcentrale in de warehouses
Per warehouse moet een meldcentrale aanwezig zijn, deze moet zijn geplaatst nabij de in-
gang van het kantoor van het warehouse,

6.6.4 Autonomietiid eneroievoorzienino
De brandmeldcentrale dient een noodstroomvoorziening met een autonomietijd van 24 uur
te hebben, waarvan 30 minuten in alarmtoestand. Hierbij is ervan uitgegaan dat door de
eigenaar / gebruiker voldaan wordt aan de eisen in pararaaf 6.4 van de NEN2535, waaron-
der een storingsdoormelding en een contract voor storingsopvolginq en reparatie.
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6.7 Sturingen

6.7.t StuuÍz ones
Elk warehouse betreft in basis een atuonderlijke stuurzone. De opbouw van de installatie
moet dusdanig zijn uitgevoerd dat de afzonderlijke warehouses op eenvoudige wijze kun-
nen worden gekoppeld ten aanzien van de uit te voeren sturingen uit de brandmeldcentra-
les.

I 6.7.2 overzicht sturinoen
Bij een brandalarm moeten rechtstreeks vanuit het brandmeldsysteem de volgende sturin-
gen worden verricht.

Stu.ing Actie Stuurvoorwà.rde(n) Htt AH SP

Toegangsdeur sprinkler-
pompruimte

Vrijgeven Algemeen brandalarm

Hekwerken terreintoegang
/ slagbomen

Ontgrendelen / open sturen Algemeen brandalarm

Flitslicht brandweeringang Al9emeen brèndèlàrm
Toelichtino:
HM : Handbrandmelder Automatische melder

Geen sturing uitvoeren
SP : Sprinklerinstallatie

x : Sturing uitvoeren
Tàbel 11

6.7.3 Overbruooino stuurfuncties
De sturingen die door de meldcentrale worden verricht, kunnen voor test- en onderhouds-
werkzaamheden worden overbrugd. Het overbruggen van sturingen moet als'functies uit-
geschakeld'worden gesignaleerd op de meldcentrale en worden doorgemeld naar de Parti-
culiere Alarmcentra le (PAC).

6.4 Brandweerpaneel
Niet van toepassing in de sprinklerpompkamer.

6.8. 1 H n nt
' '.h hàndelinosinstàllàtie

Er is geen handbediening van de luchtbe ha nd elingsinsta llatie noodzakelijk

6.9 Nevenpaneel
Een nevenpaneel is niet noodzakelijk. De interne organisatie wordt in geval van een brand-
alarm door de brandmeldcentrale en de ontruimingsalarminstallatie gealarmeerd. In geval
van storingsmeldingen wordt de interne organisatie via de PAC aeïnformeerd.

6.10 Doormelding brandalarmen en storingen

6.10.1 Doormeldino brandalarm naar RAC
De brandalarmen van de sprinklerinstallatie moeten als verzamelmelding worden doorge-
meld naar de regionale alarmcentrale (RAC) van de Veiligheidsregio.

Alle brandalarmen moeten separaat per warehouse (1a, 1b, 1c, 1d, 2a of 2b) en sprinkler-
pompkamer worden doorgemeld naar een PAC.
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6.10.2 Doormeldino brandalarmen en storinoen naar PAC
De storingsmeldingen van de installaties moeten separaat per warehouse (1a, 1b, 1c, ld,
2a oi 2b) en sprinklerpompkamer worden doorgemeld naar de PAC.

6.10.3 Doormeldino Aloemeen
Doormelden zoals hierboven aangegeven heeft als doel dat gebruikers zo min mogelijk last
hebben van elkaars meldingen. Een aantal meldingen en signaleringen zullen echter leiden
tot het (door)melden van storingen bij meerdere gebruikers.

6,11 Functlebehoudtransmisslewegen
Functiebehoud van transmissiewegen (bekabeling en ophanging) moet conform de NPR
2576 zijn gerealiseerd voor de duur van 30 minuten. zie tevens paragraaf 3.5.3.
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7 Overige brandblus- of beheersinstallaties

Geboorde putten
Het terrein van Intospace wordt van meerdere geboorde putten voorzien. Daarnaast ge-
bruikt de brandweer deze brandkranen voor het bestrijden van een gebouwbrand (bij falen
sprinklerinstallatie). zie tekening nr. 05367-01-tek-o1 voor de posities.

7.2 OntwerpcÍlteÍia gebooÍde putten
- Capaciteit waterlevering tenminste 60 m3/uur het hele iaar.
- De koppeling / aansluitmogelijkheid dient uitgevoerd te zijn met Storz 133.
- De waterlevering dient door het hele jaar heen tenminste 4 uur aaneengesloten be-

schikbaar te zijn.
- De bluswatervoorziening moet tot op een afstand van maximaal 5 meter door een blus-

voertuig goed benaderd kunnen worden.
- Rondom de bluswatervooziening dient een obstakelvrije ruimte van minimaal 1,8 me-

ter te zijn.
- De geboorde put dient aangeduid te worden met een bordje brandput.
- De geboorde put dient ieder jaar gecontroleerd te worden op capaciteit (waterlevering)

en bereikbaarheid.
- Afhankelijk van de grondwaterstand dient de geboorde put uitgevoerd worden, met of

zonder opvoerpomp. Dlt zal door de installateur van de geboorde putten bepaald moe-
ten worden,
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8 Bouwkundigevoorzieningen
Àlgemeen
In relatie tot de in dit Uitgangspuntendocument omschreven brandveiligheidssystemen,
gelden de bouwkundige voorwaarden zoals omschreven in dit hoofdstuk. Zie tevens teke-
ning nr. 05367-01-tek-01.

Opstellingsruimte rvatervoorziening
Aan de pompkamer zijn de volgende voorwaarden gesteld:
- de ruimte moet zodanig zijn gesitueerd dat deze van buitenaf bereikbaar is;
- de ruimte moet van een onbrandbare constructie zijn (conform NEN 6064);
- de ruimte moet ten minste 60 minuten brandwerend zijn uitgevoerd (mag worden in-

gevuld door afstand);
- de ruimte moet uitsluitend voor de bluswatervoorz iening bestemd zijn;
- de temperatuur moet op ten minste 10"C worden gehouden,

Gezien toepassing van twee door dieselmotoren aangedreven pompsets moet de aan- en
afuoer van schone verb ra nd ingslucht (lees: buitenlucht) van de dieselmotoren zijn gega-
randeerd.

Er moeten dusdanige voorzieningen zijn getroffen, afgestemd op het vermogen van de die-
selmotoren zodat de temperatuurstijging in de sprinklerpompkamer beperkt blijft tot 10 'C
boven de uitgangstemperatuur tudens het in bedrijf zijn van de dieselmotoren.

Ook in de rustsituatie moet de ruimte voldoende worden geventileerd om een hoge lucht-
vochtigheid tegen te gaan.

4,3 Sterkte dak en plafonds
De bouwconstructies moeten sterk genoeg zijn om het (met water) gevulde blusleidingnet
te kunnen dragen.

4,4 Vorstgevaar
Alle gebouwen en ruimten waarin een nat systeem aanwezig is, moeten gedurende het ge-
hele jaar vorstvrij (4 'C) worden gehouden.
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9 Organisatorischeaspecten
Algemeen
In dit document wordt onder opslag verstaan: alle goederen die aanwezig kunnen zijn on-
geacht de tijdsduur dat deze goederen aanwezig zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen de termen "opslag" en "overslag" (tijdelijke opslag).

sprinklerpompruimte
In de sprinklerpompruimte mag geen opslag worden geplaatst

Belemmeringen rondom sprinklers
Om de sprinklers goed te laten functioneren, moet een vrije ruimte zijn aangehouden tus-
sen de sprinklers en de opgeslagen goederen.

Deze vrije ruimte bedraagt 0,9 m

Buitenopslag
Binnen een afstand van 1O m tot het bouwwerk mogen geen brandbare goederen op het
terrein opgeslagen,

onderhoud en beheer brandbeveiligingsinstallaties
om de brandbeveiligingsinstallaties operationeel te houden moet een beheerder zijn aange-
steld die op de hoogte is van de aspecten die daarbij een rol spelen en beschikt over een
uitgewerkt beheers- en onderhoudsplan

Het beheer, de controle en het onderhoud moet conform onderstaande voorschriften en/of
normen worden uitgevoerd.

VoorachÍlten, normelr an\oÍ richdiinGn lJitgava

Brandmeldinstallahe NEN 2654 1 "Het beheer, de controle en het onderhoud van brandbe_
veiligingsinsta laties Deel 1: Brandmeld nstallaties", inclusief correctie_
blad C1 èugustus 2018

luni 2018

Ontruiminqsalarmin-
stallatie

NEN 2654-2 "Het beheer, de controle en het onderhoud van brandbe_
veiliq nqsinstallaties - Deel 2i Ontruimingsalarminstallatie"

IYaart 2018

SDrinklerinstallatie Technisch Bulletin 80 "Beheer en onderhoud van watervoerende blus-
systemen"

lunr 2021

Tabel 12

De beheerder voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet zijn opgeleid voor
zijn functie (NIBHV diploma Beheerder Brandmeldinstallaties of gelijkwaardig).

9.6 Buitenbedrijfstellingen
Voor het bu iten bed rijfstelle n van de brandbeveiligingsinstallaties moeten de voorwaarden
conform de vigerende normen of voorschriften worden gevolgd.

In situaties waarbij de b rand beveilig ingsinsta llaties voor een langere periode buiten wer-
king worden gesteld, langer dan de genormeerde buitenbedrijfstellinqstijd in het kader van
beheer en onderhoud, moeten hiervoor tijdelijk aanvullende maatregelen worden getroffen

Contractueel moet zijn vastgelegd dat indien de watervoorziening van het sprinklersysteem
zich niet in nominale staat bevindt, dit direct aan huurders wordt gemeld zodat zij pas-
sende maatregelen kunnen treffen.
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Het tUdelijk voor langere perioden buiten werking stellen van brandbeveiligingsinstallaties,
mag uitsluitend na goedkeuring van gemeente en de Veiligheldsregio. Indien de watervoor-
ziening van het sprinklersysteem zich niet in nomlnale staat bevind, moet dit ook onmiddel-
lijk aan de gemeente en de Velllgheidsregio worden gemeld.

Alarm- cn stoÍingsopvolging - interne organisatie
Het brandalarm van de meldinstallatie wordt intern doorgemeld op de meldcentrales per
gebouw en extern naar een erkende particuliere alarmcentrale (PAC).

In geval van een storingsmelding(en) alarmeert de PAC de beheerder van de meldinstalla-
tie. De beheerder van de meldinstallatie is eerst verantwoordelijke voor storingsopvolg in9.
Voor het opvolgen en verhelpen van storingen zijn contracten met erkende lnstallateurs
en/of leveranciers.

Met de verschillende gebruikers in de gebouwen moet worden afgestemd op welke wijze
brand- en storingsmeldingen vanuit de sprinklermeldcentrale worden opgevolgd. Afgestemd
moet worden op welke wijze de ontruiming wordt georganiseerd, mocht de melding vanuit
de sprinklermeldcentrale daarvoor aanleiding geven. Dit moet zijn vastgelegd in een ontrui-
mingsplan dat bij alle gebouwen/gebruikers bekend moet zun.

Alarm- en storingsopvolging - externc organlsatie
Het brandalarm van de sprinklerlnstallatie wordt automatisch doorgemeld naar de RAC van
de Veiligheidsregio.
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1O Beoordeling brandbeveiligingsmaatregelen
Algemeen
Om een goede werking van een brandbeveiligingssysteem aan te kunnen tonen en te waar-
borgen, moet het betreffende brandbeveiligingssysteem bij oplevering en vervolgens perio-
diek worden beoordeeld, waaruit blijkt:
- dat het brandbeveiligingssysteem is aangelegd en opgeleverd conform de goedge-

keurde uitgangspunten, en vervolgens
- dat het brandbeveiligingssysteem functioneert en is onderhouden conform de goedge-

keurde uitgangspunten.
Met'goedgekeurde uitgangspunten'wordt dit Uitgangspuntendocument bedoeld, waarin de
bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen in relatie tot het
brandbeveiligingssysteem zijn vastgelegd.

In dit hoofdstuk is opgenomen welke onderdelen van de in dit Uitgangspuntendocument
omschreven b ra nd beve iligingsmaatreg ele n moeten zijn beoordeeld of zijn voorzien van een
geldiq inspectiecertifi caat.

De sprinklerpompkamer (incl. watervoorziening) en alle warehouses moeten separaat zijn
voorzien van een inspectiecertificaat (in totaal dus 7 stuks).

schema's en documenten
De volgende inspectie- en certificatieschema's, harmonisatie afspraken, interpretatiebeslui-
ten en/of besluitenlijsten zijn van toepassing.

voorachrlítan, normen an\of rkttllJ.ren UiEave
Certificerinq CCV-certif icatieschema's VBB-systemen Zie website

www.hetccv.nl
voor de meest
recente versre

CCV-certificatieschema's brandmeldinstallaties

CCV-certif icatieschema's ontruimingsalarminstallatie

CCV-insgectieschema Brandbeveiliqinq (VBB'Bl4I OAI RBI op basis van
afgeleide doelstellingen)

Harmonisatie
afspraken

CvB Brand (CCV) "Harmonisatie-afsprèken voor inspectie VBB BMI_
OAI-RBI op basis van afgeleide doelstellingen"

Interpretauebesluiten Interpretatiebeslurten welke zijn gepubliceerd en van toepasslng zijn
voor nieuwe Brandmeld- en ontruiminqsalarminstallatie en VBB sys-
temen

Besluitenlijsten Deskundiqenpanel VBB-systemen "Besluitenlijst"

Technisch Bulletin Technisch Bulletin 65A'omvang v8B systemen" Apfll 2021

10.3. 1 Eisen ten aanzien van CV-insDe.tieceÉifi caat
In het kader van het verkrijgen van een geldig ccv-inspectiecertificaat, moeten de vol-
gende aspecten door een door de ISO/IEC-17020 geaccrediteerde onafhankelijke inspectie-
instelling worden/zijn beoordeeld (zie tevens hoofdstuk 3):

Tabel 13

1O.3 Te beoordelen onderdelen
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1o.4 BeoordelingsÍrequentie
De volgende beoordelingsfrequentie (door een geaccrediteerde, onafhankelijke inspectie-
instelling) is van toepassing.

oÍdèrdccl IntgecticÍÍeq uenue
Brandmeldinstallatie Jaarlijks

Ontruimrnqsalarminstallatie lèarlijks
Spnnklersysteem laarlUks

Tabel 15

1O.5 wijze van inspecteren (Inspectieplan)
Het inspectiecertificaat moet zijn afqegeven door een door de ISO/IEC-17020 geaccredi-
teerde onafhankelUke inspectie-instelling.

In dit Uitgangspuntendocument is ervan uitgegaan dat de brandbeveiligingssystemen moe-
ten zijn aangelegd door installateur die uiteindelijk bij oplevering een CCV-leveringscertifi-
caat afgeeft en dat de brand beveilig ingssyste men worden onderhouden door een partij die
bij onderhoud een CCV-onderhoudscertificaat kan afleveren. Wanneer ervoor wordt qeko-
zen om hiervan geen gebruik te maken, heeft dit invloed op de wijze van inspecteren van
de brandbeveiligingsinstallaties om uiteindelijk een CCV-inspectiecertificaat te kunnen ver-
krijgen. In het Inspectieplan dat door de inspectie-instelling moet zijn opgesteld, moet de
van toepassing zijnde wijze van inspecties zijn vastgelegd.

Onalardcal B.oordèllm
UitqanqsDuntendocument Eeoordelinq middels een inspectierapport met JA-conclusie

Detailontwerp Sprinklerinstal
latiè en Brandmeld' en ont
ruimingsalarminstallatie

Beoordeling middels een inspectierapport met lA-conclusre.
Deze beoordeling moet zUn uitgevoerd voordat met de daadwerkelijke aanleg van
de installatie wordt begonnen.

Aanleg/aanpassingen
(tussentlrdse beoordeling)
Sprinklerinstallatle en Brand-
melc,- en ontruimingsalarmin-
stallatië

Gedurende de aanleg moet een tussentildse beoordeling (oí beoordelingen) worden
uitgevoerd om te bepalen of de aanl€9 rn overeenstemming met het goedgekeurcle
lJitqanqspuntendocument en het qoedqekeurde detarlontwerp islwordt uitqevoerd.

Aanleg/aanpassingen
(initiële inspectie) Sprinkler
installatie en Brandmelc,- en
ontruimingsalarminstallatie

Eeoordeling middels een inspectierapport met lA-conclusie en afqifte CCV-inspec
tiecertrficaat.

lnspectie oD basis van afqifte CCV-leveringscertificaat door installateur

onderhoud, beheer en wer
king (vervolginspecties)
sprinklerinstallalie en Brand-
meld- en ontruimingsalarmin-
stallatie

Beoordeling middels een inspectierapport met lA-conclusie en afgifte CCV rnspec-
tiecertficaat.

Inspectie op basis van afqifte CCV installatiecertificaat door installateur

Bouwkundige scheic,ingen Enkel bouwkundige scheidingen rondom de spnnklerpompkamer maken deel uit
van de scope van de inspectie instelling. Beoordeling dient plaats te vinden op basis
van Rapportage Brandveiligheid nr. 05367-01-rap-01 en b8gevoegde tekenrngen
volgens ïechnische Bulletin 65A op basis van het in paragraaf 10.2 genoemde in-
spectieschema.

b.andveiligheid en bo\rwregie

ECHo1 - infrasfructuur te Echt
Uitqangspuntendocument Brandbeveiliging nr. 05367-01-upd-01v0.7

Pagina 26



ocuro-
11 Ondeftekening

Het document is tot stand gekomen in opdracht en met goedkeuring van:

Het document is beoordeeld door:

Het document is geaccordeerd door

ECH01 - infrastructuur te Echt
Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging nr. 05367-0 1-upd-01v0.7

brandveiligheid en bouwregie

OpdrachEever
Naam Datum

Adres: Handtekening

Postcode / plaats

contactpersoon:

Elgenaar / gebruiker
Naam Datum

Adres Handtekening:

Postcode / plaats:

Contactpersoon

Inspec{Íe- Instelling (type A)
Naam Datum

Adres: Handtekening

Postcode / plaats

Contactpersoon:

Validatiedocu ment:

Gem€€nte
Naam Datum:

Adres Handtekening:

Postcode / plaats:

Contactpersoon

V€iligheidsr€gio
Naam Datum

Adres: Handtekening

Postcode / plaats

Contactpersoon

Ycrzekeraar
Naam Datum

Adres: Handtekening

Postcode / plaats

Contactpersoon:
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brandveiligheid en bouwregie

A. Uitgangspunten

I reteningen en documenten
Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van de volgende documenten en tekeningen

Ta

Besprekingen
De uitgangspunten zijn meegenomen die zijn besproken tijdens
- de diverse besprekingen met het projectteam
- de bespreking met het bevoegd gezag en de Veiligheidsregio Limburg - Noord, d.d. 19-

o7-2022
- de bespreking met de Veiligheidsregio Limburg - Noord, d.d.03-06-2022

ECH01 - infrastructuur te Echt
Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging nr. 05367-01-upd-01v0.7

Nummer Onderuerp Datum Wijziging
3073, OV001 Terreini nrichting ta-o3-2022 13-06-2022

ta-o3-2022 t3-o6-20223073, OV100-1A_18 Plattegrond begane grond warehouse 1A/18
t8-03-2022 13-O6-20223073, OV101-14_18 Plattegrond 1e verdieping/mezzanine warehouse 1Al18
ra-o3-2022 13-06-20223073, OV102-1A_18 Plattegrond 2e verdieping warehouse 1A/18
18-03-2022 13-06-20223073, OV103-14_18 Plattegrond dakaanzicht warehouse 1Al18

Plattegrond begane grond warehouse 1Cl1D 18-03-2022 L3-O6-20223073, OV100-1C_1D

Plattegrond 1e verdieping/mezzanine warehouse 1Cl1D ra-03-2022 t3-o6-20223073, OV101-1C_1D

Plattegrond 2e verdieping warehouse 1Cl1D t8-03-2022 73-06-20223073, OV102-1C_1D
73-06-2022Plattegrond dakaanzicht warehouse 1C/1D t8-03-20223073, OV103-1C_1D

78-03-2022 13-06-20223073, OV100-2 Plattegrond begane grond warehouse 2
18-03-2022 13-o6-20223073, OV101-2 Plattegrond 1e verdieping/mezzanine warehouse 2

t8-03-2022 13-06-20223073, OV102-2 Plattegrond 2e verdieping warehouse 2

L8-03-2022 73-06-20223073, OV103-2 Plattegrond dakaanzicht warehouse 2

Gevels warehouse 1 18-03-2022 t3-06-20223073, OV200

Gevels warehouse 2 7A-03-2022 13-06-20223073, OV201
13-o6-2022Gevelfragmenten ta-03-20223073, OV202
13-06-2022Doorsneden ra-03-20223073, OV300

L8-03-2022 t3-06-20223073, OV400 Fragment kantoor 1A, 18, 1D & 2 begane grond

t8-03-2022 13-06-20223073, OV401 Fragment kantoor 1A, 18, 1D & 2 1e verdieping

78-03-2022 t3-06-20223073, OV402 Fragment kantoor 1A, 18, 1D & 2 2" verdieping

Fragment kantoor 1C begane grond t8-03-2022 13-o6-20223073, OV403

Fragment kantoor 1C le verdieping ta-03-2022 73-06-20223073, OV404
73-06-2022Fragment kantoor 1C 2" verdieping ta-o3-20223073, OV405

7A-03-2022 L3-06-2022Pompkamer en sprinkler3073, OV420
t8-03-2022 13-06-20223073, OV540 Brandcompartimentering warehouse 1

ta-03-2022 L3-06-20223073, OV54t Brandcompartimentering warehouse 2

t8-03-2022 t3-06-20223073, OV700 Principedetails
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B. Afwijkingen c.q. interpretaties
Installatievoorschriften brandbeveiligingssystemen
De brandbeveiligingsinstallaties (en de daarmee samenhangende bouwkundige en organi-
satorische maatregelen) moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit Uitganqspunten-
document. Ten aanzien van deze normen, voorschriften richtlijnen kunnen (locatie) speci-
fieke ah^/ijkingen c.q. interpretaties voorkomen. Deze (locatie) specifieke afwijkingen c.q.
interpretaties, voor zover deze niet passen binnen de harmonisatie-afspraken, zijn vastge-
leqd in deze bijlage.

ocuro-

Opmerkino
l,4et harmonisatre afspraken wordt bedoeld de door de CvB Brand (CCV) bekrachtigde "Harmonisatie afspraken voor
inspectie VBB-BlíI OAI RBI op bàsis van afg€leide doelstellingen".

Voorschriften sprinklerinstallatie

Netto beschikbare wàterhoeveelheid
De sprin kle rinsta llatie moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de FM Data Sheets. De
netto beschikbare watervoorraad moet hiervoor als volgt zijn berekend:
- van elk hydraulisch ongunstigst gelegen sproeivlak moet de vereiste hoeveelheid water

zijn bepaald door de volumestroom op het snijpunt van de pompgrafiek met de
K-lijn van het betreffende sproeivlak te vermenigvuldigen met de vereiste sproeitijd
(minimale waterhoeveelheid sprinklerinstallatie).

- hierbij moet vervolgens de gelijktijdigheid van brandweerafnamepunten zijn opgeteld.
- de netto beschikbare watervoorraad dient ten minste gelijk te zijn aan het maatge-

vende systeem (som van minimale waterhoeveelheid sprinklersystee m en brandweeraf-
namepunten).

Staalkwaliteit onderdelen
Voor de staalkwaliteit van de toe te passen leidingmaterialen, alsmede de montage van lei-
dingen, koppelingen, verbindingsmiddelen, beugeling en beugelafstand moeten de eisen uit
N EN-EN 12845+NEN 1073 zijn aangehouden.

Sprinklermeldsvsteem
Voor het sprinklermeldsysteem moeten de eisen uit NEN-EN 12845+N EN 1073 zijn aange-
houden.

ECH01 - infrastructuur te Echt
UitqànggpuntencÍocument Brandbeveiliging nr. 05367-01-upd-01v0.7
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