Bouwbesluit 2012

Buitenopslag brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen
Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen,
gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is
samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het
Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het
Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling,
het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het nieuwe Bouwbesluit bevat ook
enkele nieuwe voorschriften.
Sinds 2008 zijn de voorschriften voor de buitenopslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen zoals hout, rubberbanden en
kunststoffen geregeld in het Gebruiksbesluit. Tot die tijd waren
deze eisen te vinden in enkele Algemene maatregelen van bestuur
op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer. Vanaf 1 april 2012
zijn de voorschriften voor buitenopslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen onveranderd opgenomen in hoofdstuk 7 van het
Bouwbesluit 2012. Met deze voorschriften wordt geregeld dat bij
een eventuele brand in een dergelijke buitenopslag, nabij gelegen
bouwwerken en terreinen voldoende worden beschermd en de
brandweer gelegenheid heeft om te blussen.

Bepalingsmethode

Doel van de voorschriften voor buitenopslag van brandgevaarlijke
niet-milieugevaarlijke stoffen is dat een eventuele brand niet te snel
overslaat naar een naburig perceel. De voorschriften zijn niet alleen
van toepassing als op een naburig perceel een gebouw, kampeerterrein, speeltuin of een opslag van brandgevaarlijke stoffen aanwezig
is, maar ook als deze volgens het bestemmingsplan – in de
toekomst – zijn toegestaan. De verantwoordelijke voor de buitenopslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen zal met de
inrichting van die opslag dus rekening moeten houden met een
mogelijk toekomstig gebruik van de naastgelegen gebieden.

Om aannemelijk te maken dat de opslag van hout voldoet aan het
Bouwbesluit 2012, kan gebruik worden gemaakt van de bepalingsmethode in de publicatie van het voormalige ministerie van VROM
(mei 2004) ‘Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag
van hout’ en van het daarbij behorende rekenmodel voor het
berekenen van de warmtestralingsbelasting. De bepalingsmethode
is te downloaden via www.rijksoverheid.nl/bouwregelgeving en het
betreffende rekenmodel via www.infomil.nl (zoek op ‘warmtestralingsbelasting’). Ook is het mogelijk de warmtestralingsbelasting te
bepalen met de norm NEN 6058; “Bepaling van de warmtestralingsbelasting ten gevolge van een brand in een in de buitenlucht
gelegen houtopslag.”

Overslag voorkomen

Milieuzorgplicht

De voorschriften voor buitenopslag zijn bedoeld om brandoverslag
naar aangrenzende percelen te voorkomen. Volgens het
Bouwbesluit 2012 kan dat worden gerealiseerd als de buitenopslag
zodanig wordt ingericht dat de stralingsbelasting bij een brand
wordt beperkt. Daarnaast moeten er genoeg toegangsmogelijkheden zijn voor de brandweer en voldoende bluswatercapaciteit om te
verhinderen dat er een onbeheersbare situatie ontstaat waarbij de
brand alsnog overslaat naar een aangrenzend perceel. De eisen zijn
niet specifiek gericht op het beschermen van de opslag zelf. De kans
is dan ook aanwezig dat deze in het geval van brand verloren gaat
indien daar op - in aanvulling op de voorschriften in het
Bouwbesluit 2012 - geen maatregelen tegen zijn genomen.

Het opslaan van stoffen zoals hout, rubberbanden en kunststoffen
wordt niet direct gezien als milieurisico, waardoor dit niet valt
onder het regime van de milieuregelgeving. De milieuzorgplicht
(artikel 1.1a Wet milieubeheer) blijft echter van toepassing. Bij
buitenopslag van deze stoffen zal dus rekening gehouden moeten
worden met eventuele nadelige gevolgen voor het milieu bij brand.
Aspecten die bijvoorbeeld in de omgevingsvergunning voor een
milieu-inrichting geregeld kunnen worden zijn eisen aan bluswateropvang om te voorkomen dat dit in het oppervlaktewater terecht
komt en voldoende afstand tussen de opslag van brandbare
niet-milieugevaarlijke stoffen en de opslag van brandgevaarlijke
stoffen om cumulatie van effecten te voorkomen.

Bestemmingsplan

Meer informatie?
Bij inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 hoort een goede
uitleg van het besluit. De voorlichtingsmiddelen die hierbij worden
ingezet zijn divers.
• In september 2011 is gestart met opleidingen voor het bevoegde
gezag. Deze opleidingen waren gratis en zijn eind 2011 afgerond.
Bij deze trainingen is gebruik gemaakt van het Praktijkboek
Bouwbesluit 2012. Een pdf-versie hiervan kunt u vinden op www.
rijksoverheid.nl.
• Dit is het nieuwe informatieblad over het Bouwbesluit 2012 en
buitenopslag brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen. Er zijn
diverse informatiebladen over verschillende onderwerpen uit het
Bouwbesluit 2012 gemaakt. Deze staan op www.rijksoverheid.nl.
• Op www.rijksoverheid.nl/bouwregelgeving staat de integrale
tekst van het Bouwbesluit 2012 en het bijbehorende Besluit
wijziging Bouwbesluit 2012. Samen vormen zij het nieuwe
Bouwbesluit. Ook staat hier een doorlopende tekst van de
bijbehorende toelichtingen.
• Op dezelfde site staat een transponeringstabel waarin is terug te
vinden waar artikelen uit het Bouwbesluit 2003, het
Gebruiksbesluit, de Model Bouwverordening (MBV) en andere
relevante regelgeving zijn terecht gekomen in het Bouwbesluit
2012.
• Op 25 april 2012 vindt een congres over het Bouwbesluit 2012
plaats. Tijdens deze dag gaan betrokkenen met elkaar in gesprek
over het nieuwe Bouwbesluit. De minister van BZK zal deze dag
openen.
• De komende tijd worden er verder diverse presentaties in het land
gegeven en artikelen gepubliceerd over dit onderwerp.
• De bestaande Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik
en de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheid zullen
worden voortgezet.
• Tevens is het meldpunt Bouwbesluit 2012 open gesteld. Hier kan
men melding doen van een inconsistentie of onduidelijkheid in
het Bouwbesluit 2012, de bijbehorende ministeriële regeling en
de indieningvereisten die hierbij gelden bij het aanvragen van
een vergunning voor bouwen.
Meer informatie over het Bouwbesluit 2012 is te vinden op de
website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
bouwregelgeving. In de digitale Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit
is en zal de komende tijd ruim aandacht aan het Bouwbesluit 2012
worden besteed. Op bovengenoemde website kunt u zich op deze
nieuwsbrief abonneren.

