
 

B&W-besluit:   

1. Het college stemt in met de inhoud van de Nota inventarisatie en inspectie naar lichte platte daken. 

2. Financiële paragraaf: de gemaakte kosten zijn reeds betaald uit de begrotingspost ‘opbrengsten 

bouwleges’. 

3. Communicatieparagraaf: de  media krijgen een persbericht. In de Stadskrant verschijnt een 

mededeling over de afronding van het project.  

4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie. 
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Bestuurlijke context 
Naar aanleiding van het instorten van een aantal platte daken in 2002 heeft het ministerie van VROM 

alle gemeenten verzocht een inventarisatie te maken van alle publieksgebouwen met een lichte platte 

dakconstructie en een globale risico-inschatting te maken. Vervolgens dienden alle onderzoeken naar 

het risico van wateraccumulatie bij deze gebouwen voor 12 december 2003 voltooid te zijn en naar de 

VROM-inspectie gestuurd te zijn. Het college heeft de eerste fase van dit onderzoek laten uitvoeren 

door een particulier bureau. De kosten hiervan bedroegen 31.365,43 euro. Dit bedrag is betaald uit de 

begrotingspost: opbrengsten bouwleges (P35/advies derden). In augustus 2003 heeft het college een 

eindrapportage van de inventarisatie van de lichte platte daken aan de VROM-inspectie verstuurd. 

De verdere afwikkeling van het project (nader onderzoek panden, contact met de eigenaren, controle op 

de uitvoering werkzaamheden) is door de gemeente uitgevoerd. In april 2006 heeft het college de 

VROM-inspectie Noord-West bericht dat alle noodzakelijke werkzaamheden aan de daken waren 

uitgevoerd en dat het project ‘platte daken’ afgerond was. Het college heeft in geen enkel geval tot 

handhaving hoeven overgaan. In de ‘nota inventarisatie en inspectie naar lichte platte daken’ is de gang 

van zaken rond dit project weergegeven. 

 

 

 
De commissie Ontwikkeling ontvang dit besluit ter informatie. Het doel hiervan is om het project af te 

melden. De oorspronkelijke doelstelling –aanpassen waterafvoer platte daken ten einde 

instortingsgevaar weg te nemen – is bereikt. 

 



 

 

 

NOTA INVENTARISATIE EN INSPECTIE NAAR LICHTE PLATTE DAKEN. 

 

 

 

I. Inleiding. 

 

Naar aanleiding van het instorten van een aantal lichte platte daken (waaronder dat  van Ikea in 

Amsterdam) in verband met hevige regenval in de zomer van 2002 heeft de VROM-Inspectie een 

onderzoek verricht. De bevindingen ervan zijn neergelegd in het rapport “Instorting van lichte platte 

daken” van maart 2003.  

Uit het onderzoek bleek dat met name lichte platte dakconstructies (stalen platen ondersteund door een 

staalconstructie) gevoelig zijn voor ongewenste wateraccumulatie met bezwijken als gevolg. Deze 

constructie wordt vooral toegepast bij bedrijfsgebouwen, maar ook bij gebouwen met een 

publieksfunctie, zoals scholen, zwembaden en warenhuizen. De meeste instortingen doen zich voor in 

de periode juli tot en met oktober. 

 

De minister van VROM heeft alle bedrijven met meer dan 10 werknemers in dienst over deze 

problematiek geïnformeerd. Het rapport is ook aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarnaast hebben 

colleges van burgemeester en wethouders van alle gemeenten het rapport ontvangen. Op grond van 

artikel 13 van de Woningwet heeft het college immers de plicht toezicht te houden op de staat van onder 

meer gebouwen. Artikel 17 Woningwet geeft de gemeente de mogelijkheid tot aanschrijven wegens 

strijd met het Bouwbesluit. 

 

De minister heeft bij de toezending van het bovengenoemde rapport per brief van 27 maart 2003 de 

gemeenten verzocht om vóór 1 juli 2003 een inventarisatie van alle publieksgebouwen met platte daken, 

inclusief een globale risico-inschatting, aan de regionale VROM-inspectie toe te sturen. Vóór 1 

december 2003 dienden alle onderzoeken naar het risico van wateraccumulatie bij deze gebouwen 

voltooid te zijn en naar de  VROM-inspectie gezonden te zijn.  

 

 

II. Uitvoering inventarisatie en inspecties. 

Omdat de gemeente Haarlem over te weinig capaciteit beschikte is aan Yacht Technology bv. In het 

voorjaar van 2003 opdracht gegeven om de gevraagde inventarisatie van publieksgebouwen met lichte 

platte daken uit te voeren. De benodigde gegevens zijn door de gemeente hiervoor aangeleverd. 

Vervolgens hebben de inspecties van de panden plaatsgevonden. Deze inspecties zijn verricht aan de 

hand van een toelichting van VROM over risicobepaling van lichte platte daken. Op basis hiervan heeft 

Yacht een checklist gemaakt. Alle aangeleverde panden zijn ter plaatse geïnspecteerd.  Per pand is door 

Yacht een ingevulde checklist geleverd alsmede een rapportage van alle panden en de risicofactoren die 

daaraan hangen.  
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Op 31 juli 2003 is er een gezamenlijke eindrapportage verschenen van de gemeente Haarlem en Yacht 

Technology bv.: ‘Eindrapportage van lichte platte daken’.  In  

totaal waren 590 panden in de originele database opgenomen. Uit het onderzoek kwam naar voren, dat 

er 51 risicopanden waren, die nader onderzocht moesten worden. Van 33 andere panden kon Yacht geen 

gegevens vinden. Al deze panden zijn door de gemeente in een later stadium nader onderzocht.  

 



Het onderzoek van Yacht Technology bv. heeft de gemeente € 31.365,43 gekost. Dit bedrag is betaald 

uit de begrotingspost: opbrengsten bouwleges  2003 (P35/advies derden). 

 

Aan de hand van de bovengenoemde eindrapportage heeft de gemeente per wijk een lijst opgesteld van 

lichte platte daken met mogelijke problemen met wateraccumulatie. Op deze lijst kwamen o.a. diverse 

scholen, sporthallen, zwembaden, winkels en benzinestations voor. Van deze panden zijn de verleende 

bouwvergunningen op dit onderdeel gecontroleerd. Hierbij heeft de gemeente de 

bouwvergunningtekeningen en eventuele berekeningen bekeken op aanwezigheid van voldoende 

hemelwaterafvoeren en nooduitlaten. In geval van onduidelijkheden in de beschikking is de situatie ter 

plaatse onderzocht.  

 

Op 4 augustus 2003 is de eindrapportage inventarisatie van lichte platte daken in de gemeente Haarlem 

naar de VROM-inspectie verstuurd. Dit was dus ruim vóór de door VROM gestelde termijn van 1 

december 2003. 

 

In november/december 2003 hebben alle eigenaren/gebruikers van de onderzochte panden, waarvan de 

vergunning voldeed aan de eisen met betrekking tot de waterafvoer, bericht van de gemeente gehad. 

Hen werd met klem geadviseerd het dak tenminste eenmaal per jaar te laten inspecteren en indien nodig 

de afvoeren en nooduitlaten vrij te maken. 

 

In de loop van december 2003/januari 2004  hebben alle eigenaren/gebruikers, waarvan het onderzoek 

had uitgewezen dat de situatie niet in orde was, een brief hierover ontvangen. Per geval werd 

aangegeven welke aanpassingen er moesten plaatsvinden. Men werd in de gelegenheid gesteld om deze 

werkzaamheden binnen 12 weken na dagtekening van de brief uit te voeren. Ook kon men via zelf ter 

beschikking te stellen constructietekeningen en/of berekeningen aantonen, dat aan de veiligheidseisen 

werd voldaan. De betrokkenen werden erop gewezen, dat bij het niet uitvoeren van de aanpassingen de 

gemeente zou overwegen handhavend op te treden.   

  

Eind januari 2004 heeft de gemeente de VROM-inspectie van de ontwikkelingen door middel van een 

vervolgrapportage op de hoogte gebracht. Op 11 juni 2004 heeft de minister de Tweede Kamer 

gerapporteerd over de acties die zijn uitgevoerd  

 

 

 

     - 3 - 

 

 

als vervolg op het rapport “Instorting van lichte platte daken”. De gemeenten hebben hiervan een 

afschrift ontvangen. 

     

III. Afronding  van het project. 

 

Zoals vermeld bevatte de oorspronkelijke lijst 51 risicopanden en 33 panden die nader onderzocht 

moesten worden. Uiteindelijk bleef rond maart 2004 een lijst van 40 panden over die bij een eerste 

onderzoek niet in orde leken op het aspect van wateraccumulatie. Het Van der Valk motel aan de 

Toekanweg viel buiten deze lijst, omdat daar een apart onderzoek naar liep. De panden waren verdeeld 

over de volgende stadsdelen:  

- I en II: Haarlem Noord: 9 panden 

- III      : Stationsbuurt   : 3 panden 

- IV      : Oude Centrum: geen panden    

- V       : Zuid-West       : 10 panden 

-      VI     : Oost                : 3 panden 

-     VII     : Schalkwijk     : 15 panden. 

 

 



Op de lijst stonden o.a. 4 schoolgebouwen, 4 sporthallen, 7 benzinestations en 6 autoshowrooms. Ook 

kwam er op de lijst één zwembad voor. De gemeente heeft met de eigenaren/beheerders  van alle 

panden contact opgenomen en afspraken gemaakt over het in orde maken van de waterafvoer van de 

daken. 

Voor de schoolgebouwen is het bestuur van het primair c.q. voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor 

het onderhoud ervan. Onderhoudsplannen worden opgenomen in een meerjarenplanning en daar wordt 

een budget voor gereserveerd. Het budget voor onvoorziene uitgaven is gering en was in feite 

ontoereikend voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de platte daken. De schoolbesturen hebben 

het belang van het in orde maken van de daken echter ingezien en prioriteit hieraan gegeven.   

Ook de andere eigenaren/beheerders heeft de gemeente kunnen overtuigen van het belang van een goede 

waterafvoer met het oog op het gevaar van instorting van de daken. Uiteindelijk zijn alle daken 

afdoende aangepast. Wij hebben hierbij in geen enkel geval tot daadwerkelijke handhaving hoeven 

overgaan! 

 

Op 10 april 2006 hebben wij aan de VROM-inspectie Noord-West gemeld, dat alle noodzakelijke 

werkzaamheden aan de lichte platte daken zijn uitgevoerd en dat het project wat de gemeente betreft is 

afgerond. 
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IV. Conclusie. 
 

Naar aanleiding van het instorten van diverse platte daken heeft het ministerie van VROM in maart 

2003 aan alle gemeenten in Nederland verzocht om publiekstoegankelijke gebouwen te onderzoeken op 

het fenomeen wateraccumulatie. De gemeente Haarlem heeft vervolgens aan Yacht Techonology de 

opdracht gegeven een inventarisatie te maken van publieksgebouwen met lichte platte daken. In totaal 

werden 590 panden in de originele database opgenomen. Uit onderzoek bleek dat er 51 risicopanden 

waren. De gemeente heeft deze panden onderzocht. In een later stadium heeft de gemeente 33 

gebouwen, waarvan in eerste instantie geen gegevens voorhanden waren, aan een onderzoek 

onderworpen. De eigenaren/beheerders van de gebouwen, waarvan uit nader onderzoek bleek, dat de 

waterafvoer van de daken niet in orde was, hebben hierover bericht van de gemeente ontvangen. 

Uiteindelijk bleef er rond maart 2004 een lijst over van 40 panden die niet in orde bleken te zijn, 

waaronder een aantal schoolgebouwen. 

De eigenaren/beheerders van de betreffende panden hebben alle noodzakelijke voorzieningen getroffen. 

In april 2006 hebben wij aan de VROM-inspectie gemeld dat het project ‘platte daken’ is afgerond. 

De gemeente heeft in geen enkel geval tot handhaving hoeven overgaan! 
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