
 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college 

Datum: 18 december 2018 

Onderwerp: brandveiligheid gevels 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: informatie (algemeen) 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

 
Op 30 november 2018 stuurde de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties ons een brief 

(bijlage 1). Aanleiding voor deze brief was de brand op 4 juni 2017 in de Grenfell Tower in Londen, 

waarbij tientallen bewoners om het leven kwamen. 

 

In deze brief vraagt de minister alle Nederlandse gemeenten de meest risicovolle gebouwen in hun 

gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat de eigenaren van deze gebouwen 

onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen 

nemen om de veiligheid te waarborgen.  Zij vraagt deze inventarisatie zo snel mogelijk uit te voeren en 

de hierover raad te informeren.  

 

Informatie 

 

Inhoud/omvang inventarisatie 

De inventarisatie beperkt zich tot 2 categorieën meest risicovolle gebouwen (volgens bijlage 2), te 

weten gebouwen met gevels waarvan de buitenzijde niet van beton of baksteen is en: 

 het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 13 meter 

met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een woonfunctie voor zorg, een celfunctie of 

een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied (in de praktijk gaat het dan vooral 

om gebouwen met 5 of meer bouwlagen), en 

 het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 20 meter 

met een woonfunctie of een logiesfunctie (in de praktijk gaat het dan vooral om gebouwen met 

7 of meer bouwlagen). 

 

Uitgevoerde inventarisatie 

Binnen het cluster Veiligheid en Handhaving is, o.a. met de toezichthouders bouwen, overlegd of er 

gebouwen binnen onze gemeente staan die in bovenstaande categorieën vallen. Daarnaast zijn ook 

collega’s van andere clusters zoals van WOZ en BAG op hun kennis bevraagd. Een eerste reactie van 

alle betrokkenen was dat er binnen onze gemeente geen gebouwen zijn in genoemde categorieën. 

Ter bevestiging is voor een aantal complexen nader dossieronderzoek gedaan en zijn systemen als 

Nedbrowser/cyclorama geraadpleegd. Ook bij die dossieronderzoeken zijn geen gebouwen 

aangetroffen die onder de genoemde categorieën vallen.  

 

Onder de functies als genoemd onder categorie 1, vallen in onze gemeente de 3 woonzorgcentra van  

Schakelring en de diverse kinderdagverblijven. Deze woonzorgcentra en de kinderdagverblijven zijn 

gehuisvest in gebouwen met minder dan 5 bouwlagen. Woongebouwen met meer dan 7 bouwlagen, 

categorie 2, hebben we niet in onze gemeente. 

 

Gezien het voorgaande is de conclusie dat op dit moment geen verdere actie/nader onderzoek nodig 

is. 


