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Naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
VVD-fractie over brandveiligheid strandpaviljoens van december 2015 
heeft de VVD-fractie in januari 2016 aanvullende vragen gesteld over de 
brandveiligheid. 
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Onderwerp : beantwoording aanvullende schriftelijke vragen brandveiligheid 
strandpaviljoens 

 
 
Geachte heer Roem, geachte fractieleden, 
 
U hebt in aanvulling op uw schriftelijke vragen van december 2015 over brandveiligheid 
strandpaviljoens en onze beantwoording van die vragen in de raadsvergadering van januari 
2016, op 29 januari 2016 aanvullende vragen gesteld. In deze brief beantwoorden wij uw 
aanvullende vragen in volgorde van vraagstelling.   
 
Aanvullende vragen:  
 

• Is het te overwegen om bij paviljoens in kwetsbare gebieden BMI of andere directe 
doormeldingssystemen verplicht te stellen  

Antwoord: er is geen directe doormelding nodig voor deze panden. Als overheid 
kun je geen doormelding eisen als deze niet wettelijk is geëist. Vaak is er wel een 
inbraaksysteem aanwezig. Een alternatief is een gecombineerd systeem inbraak en 
branddetectie. Het aanleggen hiervan is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/ 
ondernemer. Voor deze panden is geen BMI van toepassing. 
 
• Zijn er specifieke procedures ten aanzien van een uitruk voor een brand in een 

paviljoen op het strand. 
 
Antwoord: nee er zijn geen specifieke procedures voor een brand op het strand. De 
opschaling van voertuigen zal niet anders zijn dan wat voor het stedelijk of 
landelijk gebied is vastgelegd in een vast protocol. Er zijn binnen de gemeente 
twee brandweervoertuigen die op het strand kunnen rijden.  
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• Zijn er voldoende brandkanen en water voorraden direct bereikbaar en beschikbaar 
om bij een uitslaande brand het paviljoen en vooral, zoals U aangaf, de omgeving 
van water te voorzien en kunt U aangeven waar die zich voor de diverse paviljoens 
bevinden?  
“ water uit zee halen is uitgeprobeerd maar is, zoals wij hebben begrepen, geen 
optie”  

 
Antwoord: er zijn geen specifieke externe waterwinpunten (voorraden) langs de 
boulevards binnen de gemeente Bergen. Of er voldoende brandkranen zijn hangt 
af van de locatie waar het paviljoen staat aan de boulevard. Maar in het algemeen 
is er om de 80 meter een brandkraan in de straat aanwezig. Een feit is dat er 
mogelijk in de toekomst een minder grote diameter bij waterleidingen wordt 
toegepast door het PWN waardoor er minder water beschikbaar komt voor elke 
brand in de gemeente. 
 
Als het gaat om verder gelegen strandpaviljoens of bijvoorbeeld de 
kampeerverenigingen aan de zuidkant en noordkant in Egmond aan Zee zijn de 
volgende brandveiligheidsmaatregelen van kracht.  
Beide kampeerverenigingen hebben als preventieve voorziening dat om de acht 
verblijven een slanghaspel hangt die aangesloten is op de watertoevoer die 
gebruikt wordt voor normale consumptie. Naast deze slanghaspel hangt er ook een 
klein blusmiddel van 6 kilogram. Deze preventieve voorzieningen zijn in eigen 
beheer aangeschaft en worden ook onderhouden. Met deze voorzieningen kan 
alleen een beginnende brand worden aangepakt en uitbreiding naar andere 
verblijven worden uitgesteld. 
De strandpaviljoens hebben een slanghaspel en kleine blusmiddelen die via de 
gebruiksvergunning worden geëist.  
Binnen de gemeente Bergen staat in de brandweerpost Egmond aan Zee een 
brandweervoertuig welke terreinwaardig is voor het strand. Dit brandweervoertuig 
kan de uitbreiding van de brand doen stoppen. De brandweerpost Schoorl heeft 
eenzelfde brandweervoertuig en kan ondersteuning bieden bij een brand op het 
strand. Indien dit nog niet voldoende is, wordt er een watertransportleiding 
opgebouwd vanaf de dichtstbijzijnde brandkraan die op de boulevard ligt. 

 
• Wat is de inzettijd voor lagedruk ter plaatse (tijdsbestek tussen aankomst ter plaatse 

en het moment dat er direct water op de brandhaard kan worden gespoten?). 

Antwoord: de inzettijd is ongeveer tussen de vijf en tien minuten. 
 
• Zijn er secundaire of alternatieve bluswatervoorzieningen aanwezig dan wel 

beschikbaar? 

Antwoord: nee, er zijn geen alternatieve bluswatervoorzieningen aan de kust 
binnen de gemeente Bergen. 
 

2 
 



 

 
 

• De brandveiligheid is geregeld in de bouw en omgevingsvergunning. Zijn die 
voorschriften aangepast aan de omstandigheden of worden aanpassingen, zoals U 
aangaf, overgelaten aan de paviljoenhouders zelf en later door de dienst beoordeeld? 
 

Antwoord: bij verbouwingen aan de paviljoens kunnen pas weer eisen worden 
gesteld met betrekking tot de brandveiligheid. Tot die tijd betreft het bestaande 
bouw met de bijbehorende voorschriften. De afdeling Toezicht en Handhaving van 
onze gemeente  voert hiervoor de controles uit.  
 
De afdeling Toezicht en Handhaving voert een controle uit bij de opbouw van de 
strandpaviljoens en strandhuisjes. Een tweede controle op brandveiligheid volgt 
als alles is opgebouwd. De controles worden uitgevoerd conform het Bouwbesluit 
en het Preventie Actie Plan (hiermee worden landelijk de prioriteiten op het gebied 
van brandveiligheid bepaald). De controles vinden plaats op basis van wat door de 
afdeling Vergunningen is getoetst. Daarbij is door het college een toetsbeleid 
vastgesteld, waarmee wij gemotiveerd kunnen afwijken van bepaalde zaken uit het 
Bouwbesluit, zoals de waterwinning. 

 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Daphne van Gelderen teamleider van het 
team Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 01 72. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 16UIT01602 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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