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omgevingsvergunning, activiteit bouwen

omgevingsvergunning, activiteit bouwen
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aansluitpunt droge blusleiding
glas/invulling pui minimaal
30min brandwerend van
binnen naar buiten.
glas/invulling pui minimaal
60min brandwerend van
binnen naar buiten.

draagbaar blustoestel

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij
aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

| Electrische installatie volgens NPR 5310

- Bereikbare gevelelementen, van niet gemeenschappelijke ruimten, van de woonfunctie hebben een
inbraakwerendheid die voldoet aan weerstandsklasse 2 volgens art. 2.130 van het bouwbesluit.
- Het karakteristieke geluidsniveau in de woning, veroorzaakt door installaties in de woning, in een
aangrenzende woning of in gemeenschappelijke ruimte, is volgens afdeling 3.2 ten hoogste 30dB.
- Vrije doorgang zoals gesteld in bouwbesluit art. 4.22 is groter dan 2300x850mm.
- Voorziening voor elektriciteit voldoet aan NEN1010.
- Bruto afmetingen van toiletruimten is groter dan 1,2x0,9m als gesteld in bouwbesluit art. 4.11.
De netto afmeting van toiletruimte (i.v.m.) hangtoilet voldoet aan de minimale maat van 1,05m volgens
gelijkwaardigheid 2.7 opgesteld door 'W erkgroep Gelijkwaardigheid' dd. 20-05-2003.

Project

Diemen, Arent Krijtsstraat

10941
1 : 100
Datum
14-06-2019
Wijziging B 10-01-2020
Projectnummer
Schaal

Kon. Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam
www.inbo.com

Onderwerp

Aanvraag omgevingsvergunning
Renvooi

Detail

A4.020

