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Met de brief van l 8  januari jl. hebben we u geïnformeerd over ons 
voornemen om te starten met een pilot om trouwfoto's vanaf het balkon van 
het stadhuis toe te voegen aan het pakket van mogelijkheden die de 
gemeente aan trouwparen biedt. Zoals in de brief beschreven, bood 
onderzoek vanuit de exploitatie van het stadhuis voldoende 
aanknopingspunten. Om tot uitvoering van de pilot over na te gaan was een 
ARBO rapportage noodzakelijk. 
Zoals u in de bijlage kunt lezen blijkt uit de ARBO rapportage dat de 
veiligheid van de situatie niet gegarandeerd kan worden zonder het 
historisch karakter stadhuis drastisch aan te tasten. Wij zijn hiertoe niet 
bereid. 

Uit de rapportage blijkt dat er specifiek een gevaar is voor struikelen van 
bruiden als zij van het balkon afkomen, en dat er een kans is op lichamelijk 
letsel dat bij een val kan ontstaan. Dit gevaar kan niet weggenomen worden 
door bouwkundige maatregelen, zonder het historische karakter van het 
stadhuis drastisch aan te tasten. 

Alles overwegend komen wij tot de conclusie dat het niet verantwoord is 
door te gaan met de pilot. 

Hoogachtend, 
het college van burgem 

drs. T.W. Andriessen l.s. 



Adviesrapportage 
Stadhuis, m.b.t. gebruik balkon 

Aanleiding 
Op aanvraag van het bestuur van gemeente Delft of het balkon aan de voorzijde van het stadhuis 
veilig gebuikt kan worden voor balkonscènes voor bruidsparen. 

Wettelijk kader I normering risicobeoordeling 
Arbobesluit 3.16 lid 2, 
Arbobeleidsregel 3.16 lid 3.a.3 
Bouwbesluit 2.2.1. 

Arbeidshygiënische strategie. 
Volgens de arbowetgeving dient volgens een stappenplan maatregelen te worden genomen. 
Afhankelijk van de stand der techniek dient eerst een technische maatregel te worden genomen. 
Ten tweede een organisatorische maatregel en als laatste een individuele (mense1ijke)maatregeI. 

Bevindingen: 
1. Met betrekking tot de belastbaarheid van het balkonoppervlak dient een bouwkundig rapport te 

worden opgesteld door een bevoegd bouwkundige; 
2. De toegang tot het balkon wordt verkregen door een stenen trap van drie treden; 
3. Traphoogte is (3x17=51cm + 6cm opstap= 57cm hoog.) 
4. Op de vloer van het balkon is op 30cm van en in het midden voor de trap een lichtbalk van 

6Ocmxl.5cm vast aangebracht; 
5. Onder de rechter en linker balustrade is een grotere open ruimte > dan 47cmx47cm (opening 

90cmx50crn); 
6. Hoogte van de balustrade is 114 cm met een bovenrand van 27 cm breed; 
7. ûpsiapje van de irap bij de deur aan de vergaderkamerzijcie is 6cm hoog en niet voorzien van een 

signaleringstrip. 

Conclusie en advies 
l. De trap die toegang geeft tot het balkon kan bij een lange (trouw)jurk extra valgevaar kan 

opleveren; 
2. Bij het voorovervallen bij een misstap boven aan de trap kan bij een persoonslengte van 1.651~1 of 

meer het hoofd de balustraderand raken; 
3. De lichtbalk op de vloer kan bij achteruit stappen na balkonscènes valgevaar opleveren omdat 

men zich dan niet meer bewust is van de ligging van het obstakel; 
4. Onder de rechter en linker balustrade is de opening hoogte 90cm x breedte 5Ocm en voldoet niet 

aan arbobeleidsregel 3.16 lid 3.a.3. (max. opening 4fx47cm) waardoor veilig gebruik van het 
balkon niet kan worden gegarandeerd bij uitglijden; 

5. Hoogte van de balkonvloer t.o.v. de straat (valhoogte) is meer dan 250cm waardoor de 
Arbobeleidsregel 3.1 6 lid 3.a.3. van toepassing is; 

6. De hoogte van de balustrade voldoet wel aan het bouwbesluit 2003 en arbobesluit punt 2.2.1. 
(minimaal I m hoog); 

7. De opstap van de balkontrap is niet voorzien van een geeltzwarte veiligheid signaleringsstrip ten 
teken dat het een verhoogde opstap betreft; 

8. Er is geen bouwkundig rapport met betrekking tot belastbaarheid van het balkon aanwezig. 

Advies: 
i. Laat eerst een bouwkundig onderzoek verrichten en rapporteren door een erkend c.q. bevoegd 

bouwkundige naar de belastbaarheid van het balkon; 

Indien de belastbaarheid van het balkon is vastgesteld en voldoende belastbaar is bevonden dan 
kunnen de volgen stappen worden ondernomen voor een veilig gebruik van het balkon: 
2. Plaats voor de veiligheid de lichtbalk op de balkonvloer direct tegen de onderste trede van de trap; 
3. Voorzie de rechter en linker balustrade van een extra verticale spijl of kolom; 
4. Plaats bij de opstap van de trap een geellzwart signaleringstrip ten teken dat het een verhoogde 

opstap betreft; 
5. Wijs elke keer bij het betreden van het balkon de bruiden, bij het dragen van een lange jurk, op 

het gevaar van struikelen op de trap. 
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Adviesrapportage 
Stadhuis, m.b.t. gebruik balkon 
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Adviesrapportage 
Stadhuis, m.b.t. gebruik balkon 

Vallengte I 165 cm vanaf bovenste trede v.d. trap 
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