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Interview

In Den Haag is reuring ontstaan over de brandveiligheid van veestallen. Er zouden dit jaar al meer dan 117.000 dieren
door brand zijn gedood. GroenLinks heeft Kamervragen gesteld. Brandspecialist Max van Holst Pellekaan vindt alle
commotie volkomen misplaatst.

GroenLinks beweert dat er een maas in de wet zit en dat dieren niet beschermd zijn tegen brand in stallen.  Klopt deze
redenering van GroenLinks?
“In het Bouwbesluit 2003 zijn inderdaad geen voorschriften voor dieren opgenomen. Dat is uitsluitend op mensen gericht. Dieren
worden  als  productiemiddel  onder  het  kopje  industriefunctie  gerangschikt.  Deze  stelling  van  de  wetgever  is  goed
beredeneerbaar omdat dieren niet zelfstandig deuren kunnen openen en dus ook niet zelfstandig kunnen vluchten. Ik zou dus
niet willen spreken van een maas in de wet.”

Als aanvulling op het Bouwbesluit heeft het ministerie van
Vrom  in  2007  een  handreiking  gepubliceerd  voor  het
bouwen van grote brandcompartimenten. De rechtbank in
Den  Bosch  zegt  nu  dat  die  afspraken  juridisch  niet  te
handhaven  zijn  omdat  ze  niet  in  het  Bouwbesluit  zijn
opgenomen.
“Strikt  genomen  heeft  de  rechter  gelijk.  Echter,  de
handreiking ‘Methode beheersbaarheid van brand’ uit 2007
is breed geaccepteerd en geeft duidelijk aan hoe je stallen
kan bouwen die groter zijn dan 1000 vierkante meter.  Dit
komt omdat je altijd een verzoek op gelijkwaardigheid kan
doen om groter  te  bouwen dan 1000  vierkante  meter.
Daarvoor  is  de  bedoelde  handreiking.  Dieren  worden
daarbij niet als vuurlast meegeteld en de richtlijn geeft ook
aan  dat  het  verantwoord  is  om  stallen  voor  dieren  te
bouwen  tot  2.500  vierkante  meter  zonder  nadere
beschouwing van de vuurlast.”

GroenLinks wil dat er extra eisen komen ten aanzien van
dierenverblijven. Dat is dus niet nodig.
“Inderdaad. Dat is helemaal niet nodig. Sterker nog. In het
nieuwe Bouwbesluit – dat waarschijnlijk 1 juli 2011 wordt ingevoerd – is de handreiking uit 2007 volledig meegenomen. Dieren
blijven vallen onder industriefunctie. Ik ben bij de gesprekken over de invulling van het nieuwe Bouwbesluit en Gebruiksbesluit
betrokken en heb de indruk dat Vrom de industriefunctie niet verder gaat opsplitsen door een categorie dieren bij te maken. Er
zijn nu al elf categorieën en dat is al ingewikkeld genoeg. Nog meer uitzonderingen zie ik niet in het verschiet liggen. En waar is
dan het einde? Een kip reageert weer anders op brandomstandigheden dan een koe. Dan zou je het nog verder op moeten
splitsen. Nee, dat zie ik allemaal niet gebeuren.”

Zit het gelijkwaardigheidprincipe van de regeling uit 2007 ook in het nieuwe Bouwbesluit?
“Ja. Stallen en dus bouwwerken met een industriefunctie mogen dan maximaal 2500 vierkante meter groot worden.”

Wat kan de sector doen om stalbranden te voorkomen?
“Investeer  in veiligheid en houd verplichte periodieke keuringen op installaties,  bijvoorbeeld een NEN 1010 keuring op de
elektrische installaties. Dit zal leiden tot minder branden.”

Lees ook: Ook beton verandert bij brand van structuur

 

 
 




