Bouwenregelgeving

Help! Er is brand!

DOELSTELLING VAN DE NORM SUBCOMMISSIE:
Het ontwikkelen van een norm voor inte
grale brandveiligheid van parkeergarages,
waarmee de risico’s vooraf gewogen en
vastgelegd kunnen worden en waar ver
volgens een naar verhouding evenwichtig

NEN-normsubcommissie Brandveiligheid parkeergarages

pakket aan maatregelen uit kan worden
herleid, kan (en zal indien met de belang
hebbenden partners daarin en daarmee
consensus wordt bereikt) een belangrijke
bijdrage leveren aan verbetering van de
brandveiligheid.
Beschouwing normontwikkeling:
1. Gegevens vergaren voor het trekken van
solide en valide conclusies;

Klantgerichtheid, kwaliteit, service, duurzaamheid en veiligheid zijn zaken die binnen Vexpan
hoog op de agenda staan. Wim van Vlierden, voorzitter van de inmiddels gestarte NENnormsubcommissie Brandveiligheid parkeergarages vindt dat ook brandveiligheid als thema

2. Beeldvorming bijstellen en creëren breder
draagvlak door gemeenschappelijke aan
pak te normeren;
3. Na inventarisatie en controle op volledig
heid en consistentie van de verscheiden
heid aan wetten en regelgeving opstellen
van een zoekmatrix;

op de agenda moet komen te staan.
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4. Bouwen van een risicoanalysemodel waar
mee per categorie en type parkeergarage
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het risicoprofiel kan worden vastgesteld.
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normen staat of valt bij de acceptatie vooraf

Brand!!! Als u dit hoort, wat doet u dan: u
rent weg of belt de brandweer of kijkt of u
nog iets kunt doen, zonder dat uw eigen
veiligheid in gevaar komt?
Tot welke categorie mensen behoort u? Bij
een echte brand is dit moeilijk vooraf te
voorspellen. Bent u een held of zou u dat
moeten zijn?
De parkeerbranche ontwikkelt zich nog
steeds in positieve zin. Klantgerichtheid,
kwaliteit, service, duurzaamheid en veiligheid
zijn zaken die binnen Vexpan hoog op de
agenda staan. Zo bleek ook weer tijdens de
laatste ALV op 12 mei jl.. Bundeling van
kennis en kennisdelen zijn zaken die, in
onder andere de commissie gemeenten maar
ook in het in opstartfase verkerende platform
exploitanten, meer vaste grond onder de
voeten aan het krijgen is.
BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES

Dat brandveiligheid als thema op de agenda’s
van deze gremia zou moeten komen bepleitte Wim van Vlierden voorzitter van de
inmiddels gestarte NEN-normsubcommissie
Brandveiligheid parkeergarages. Brandveiligheid van parkeergarages heeft in 2012 al op
de agenda bij Vexpan gestaan. In een artikel
Over veiligheid in parkeergarages in Vexpan-
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sie 3, 2015 is dit thema opnieuw onder de
aandacht gebracht. Het ministerie BZK heeft
NEN in 2015 gevraagd dit onderwerp in de
vorm van een NEN-norm te gieten. De
honderd jarige jonge NEN (alsnog van
harte gefeliciteerd) heeft dit met verve op- en
aangepakt door onder de normcommissie
Brandveiligheid gebouwen een normsubcommissie te installeren die het onderwerp
brandveiligheid parkeergarages op de kaart
gaat zetten (zie samenvatting doelstelling in
het kader, van Marc Mergeay). Deze normsubcommissie heeft inmiddels haar eerste
vergadering achter de rug (zie de ledenlijst
in het kader).
PARTICIPEREN GEWENST

Zoals eerder bleek tijdens de opstartfase van
deze normsubcommissie is de belangstelling
van parkeergarage eigenaren, exploitanten
en/of beheerders actief te participeren gering. Natuurlijk is het werken aan het ontwerp van een NEN-norm een tijdrovende
zaak. Echter; de totstandkoming hiervan is
en wordt gewaarborgd door het bereiken
van consensus tussen belanghebbende partijen. Wie anders zijn belanghebbende
partijen dan de leden van Vexpan en haar
commissies en de trouwe lezers van Vexpan-

sie. Als dan slechts één vertegenwoordiger
uit deze groep belanghebbenden zitting heeft
genomen is dit jammer. Natuurlijk kunnen
en worden alle partijen in staat gesteld de
opgestelde ontwerp NEN-norm te beoordelen en er al dan geen commentaar op te leveren. Handiger en kwaliteitverhogend zou
het zijn indien de materie ook wordt belicht
door het tijdens de ontwikkelfase direct
inbrengen van praktijkervaring en specifieke kennis.
Wat zou de belemmering zijn of is die er
sowieso, is dan de vraag. Op basis van de
huidige vastgestelde doelen van het normontwikkeltraject hoeven de leden geen financiële bijdrage te leveren. U ziet: slechts tijd en
de wil om kennis te delen maar vooral veel
te leren zijn de voorwaarden om deel te nemen in de normsubcommissie. Dus opnieuw
de vraag wat doet u? Rent u weg of rent u
naar de telefoon of laptop om u aan te melden
en actief deel te nemen aan de normsubcommissie. Wim verwacht het laatste.

van het normontwikkeltraject. De ‘markt’ zal
echter altijd last blijven houden van lobby en
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praktijk of economisch interessante oplossin
gen is geborgd in het mogen aantonen van
gelijkwaardigheid. Ook om die reden is de
keuze voor het ontwikkelen en bouwen van
het hiervoor genoemde beslisschema en de
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risicoanalysemethode en maatregelpakket
ten genomen.
NEN kent binnen haar organisatie verschillen
de mogelijkheden dergelijke projecten aan
te sturen en te bewaken. Ook hier is het van
belang dat diversiteit van belanghebbenden
niet negatief zou kunnen worden beïnvloed of
beperkt. Om deze reden wordt gekozen voor
het instellen van een norm subcommissie. Bin
nen die subcommissie kunnen vakwerkgroe
pen met gespecialiseerde opdrachten aan
de slag. Die werkzaamheden kunnen binnen
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