
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

7 oktober 2008 bij ons college ingekomen vragen van de heer J. Fritz en mevrouw 

H. Koper en het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  7 oktober 2008 

Betreft:   Raadsvragen ex art 38 RvO 

Onderwerp: Brandveiligheid woningen 
 
 
Geacht College van B&W, 
  

De PvdA-fractie verzoekt u om schriftelijke beantwoording van onderstaande 

vragen conform artikel 38 Reglement van Orde. 

 
 
Naar aanleiding van een grote uitslaande brand afgelopen weekend in Zaandam 
alsmede een soortgelijke brand in de gemeente Haarlemmermeer half augustus 
van dit jaar concludeert het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) dat 
honderdduizenden woningen in Nederland niet voldoen aan de 
brandveiligheidseisen. De scheidingsmuren zijn vaak niet tot het dak 
doorgetrokken, waardoor brand zich onder het dak langs kan verspreiden en een 
relatief kleine brand in korte tijd kan overspringen naar belendende panden. Vooral 
bij woningen uit de jaren vijftig en zestig doen deze problemen zich voor, maar ook 
bij nieuwbouw houden aannemers zich soms niet aan het Bouwbesluit, waarin 
eisen over brandwerendheid zijn opgenomen.  
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Eigenaren van woningen zijn zelf verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van 
hun woning. Dat geldt dus voor zowel particuliere eigenaren als corporaties. 
Volgens het NIFV controleren corporaties nieuwbouwwoningen te weinig op het 
voldoen aan de brandveiligheidseisen. Maar volgens het NIFV moeten ook 
gemeentelijke afdelingen bouw- en woningtoezicht strengere controles gaan 
uitvoeren en eigenaren zo nodig via aanschrijving verplichten verbeteringen aan te 
brengen. 
 
Voor de gemeente Haarlem is brandveiligheid een belangrijk thema. Juist deze 
week is het brandpreventieweek van de brandweer in onze regio. In de Begroting 
2009 is een van de doelen van het thema fysieke veiligheid het “voorkomen, 
beperken en bestrijden van brand “ door preventie, preparatie en repressie. Als 
prestatie-indicator voor preventie wordt opgevoerd het aantal controles m.b.t. 
brandveilig gebruik van bouwwerken en het aantal afgegeven 
gebruiksvergunningen. Een nulmeting wordt voorzien in het najaar van 2008.     
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Zijn er in Haarlem de afgelopen jaren gevallen bekend van branden waarbij 
meerdere panden vlam hebben gevat doordat de scheidingsmuren niet aan 
de brandveiligheidseisen voldeden? Zo ja, over hoeveel gevallen en 
panden hebben we het dan? 

 
2. Ziet uw College aanleiding om bij de Haarlemse corporaties aan te dringen 

op een betere controle op het voldoen aan brandveiligheidseisen van 
nieuwbouwwoningen? 

 
3. Is uw College voornemens om naar aanleiding van de uitspraken van het 

NIFV zelf strengere controles uit te voeren bij zowel nieuwbouw als 
bestaande bouw en zo nodig gebruik te maken van aanschrijvingen? 

 
4. Worden in de in de begroting genoemde nulmeting van brandveiligheid van 

bouwwerken ook woningen meegenomen, waarbij de door het NIFV 
gesignaleerde problematiek aan de orde kan komen?  

 
5. Ziet uw College aanleiding om de ambities op het gebied van preventie 

omhoog te schroeven naar aanleiding van de uitspraken van het NIFV?  
 
Namens de PvdA –fractie, 
 
Helga Koper en Jeroen Fritz 
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Aan de heer J. Fritz  Aan mevrouw H. Koper 

lid van de gemeenteraad  lid van de gemeenteraad 

Brinkmannpassage 101  Brinkmannpassage 101 

2011 NZ  Haarlem  2011 NZ  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 7 oktober 2008 

brandveiligheid woningen 

 

 

Geachte mevrouw Koper en de heer Fritz, 

 

In reactie op de door u gestelde raadsvragen ex. artikel 38 Reglement van Orde 

inzake brandveiligheid woningen d.d. 7 oktober 2008, kunnen wij u het volgende 

antwoorden: 

 

1. Zijn er in Haarlem de afgelopen jaren gevallen bekend van branden waarbij 

meerdere panden vlam hebben gevat doordat de scheidingsmuren niet aan de 

brandveiligheidseisen voldeden? Zo, ja over hoeveel gevallen en panden 

hebben we het dan? 

 

Antwoord  
Navraag bij de brandweer van de veiligheidsregio leert ons dat er geen gevallen 

bekend zijn waarbij meerdere panden vlam hebben gevat doordat de 

scheidingsmuren niet voldeden aan de wettelijke voorschriften 

 

2. Ziet uw college aanleiding om bij de Haarlemse corporaties aan te dringen 

op een betere controle op het voldoen aan de brandveiligheidseisen van 

nieuwbouwwoningen? 

 

Antwoord 

Wij hebben aangedrongen op extra controle op dit aspect door de in Haarlem 

actieve woningbouwcorporaties. Daarbij heeft ons college erop gewezen dat het niet 

alleen gaat om nieuwbouwwoningen maar ook om de bestaande woningvoorraad. 

Het bleek dat zij reeds zelf initiatieven tot betere controle hebben genomen. 

 

3. Is uw college voornemens om naar aanleiding van de uitspraken van het 

NIFV zelf strengere controles uit te voeren bij zowel nieuwbouw als 

bestaande bouw en zo nodig gebruik te maken van aanschrijvingen? 

 

Antwoord 

Voor de bestaande bouw staat voor het college voorop dat eigenaren in principe 

hoofdverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van hun woning(en). Het 

college is niet voornemens controles of een inventarisatie uit te voeren op de 

bestaande bouw. Dit vergt vooral een zeer grote inspanning van gemeente en 

brandweer. Zo zou er een uitgebreid archiefonderzoek moeten plaatsvinden waarna 

de situatie ter plaatse (in alle in aanmerking komende woningen) zou moeten 

worden onderzocht.  
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Voor nieuwbouw geldt dat daar altijd al wordt gecontroleerd, maar niet per definitie 

op dit specifieke brandveiligheidsaspect. Dat gebeurt zo omdat de actuele 

bouwmethodes aanzienlijk verschillen ten opzichte van vroeger. Hierdoor is de kans 

dat een dergelijke brandonveilige situatie in nieuwbouw ontstaat klein. Het college 

ziet m.n. voor nieuwbouw en bestaande woningvoorraad meer in een uitgebreide 

voorlichting richting woningcorporaties (dus reeds in gang gezet), eigenaren en 

bewoners. Het college verwacht daarvan veel meer resultaat om brand te 

voorkomen. Daarnaast sluiten wij aan bij de reeds lopende landelijke campagnes 

over de noodzaak van voldoende brand- en rookmelders op cruciale plekken in 

woningen. Het aanbrengen van rookmelders zorgt er in ieder geval voor dat 

bewoners op tijd gealarmeerd worden de woning te verlaten. Zo is de kans dat een 

brand zich volledig kan ontwikkelen ook veel kleiner. Na vervolgens alarmering en 

repressieve inzet van de brandweer wordt daarmee ook de kans op branduitbreiding 

naar aangrenzende percelen aanmerkelijk terug gebracht. 

 

4. Worden in de in de begroting genoemde nulmeting van brandveiligheid van 

bouwwerken ook woningen meegenomen, waarbij de door het NIFV 

gesignaleerde problematiek aan de orde kan komen? 

 

Antwoord 

Nee. De nulmeting waarover in de begroting wordt gesproken gaat over controle op 

de gebruiksvergunning. Een woning is niet gebruiksvergunningsplichtig zodat deze  

niet betrokken zijn c.q. worden bij de nulmeting. 

 

5. Ziet het college aanleiding om de ambities op het gebied van preventie 

omhoog te schroeven naar aanleiding van de uitspraken van het NIFV? 

 

Antwoord 

Het college ziet geen aanleiding om de ambities naar aanleiding van de uitspraken 

van het NIFV omhoog te schroeven. De gebeurtenissen die recent hebben 

plaatsgevonden in Zaandam en Hoofddorp zijn weliswaar voor de betrokkenen 

rampzalig, maar niet direct aanleiding om onze reeds goede aanpak structureel te 

wijzigen. Voor het college staat voorop dat eigenaren in principe 

hoofdverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van hun woning(en). Binnen 

het actieprogramma Handhaving staat aangegeven hoe de controle op 

bouwvergunningen plaatsvindt (zo veel mogelijk wordt aangesloten bij het landelijk 

toezichtprotocol). De brandveiligheidsvoorschriften maken hier een onderdeel van 

uit. Wel neemt de gemeente deel aan een deskundigenbijeenkomst, op initiatief van 

het ministerie van VROM, over de brandveiligheid van woningen en eventuele 

andere aandachtspunten t.a.v. brandveiligheid. Deze bijeenkomst is bedoeld om 

praktijkervaringen uit te wisselen. De informatie uit deze bijeenkomst en de 

resultaten van het nadere onderzoek door de VROM-inspectie naar de recente 

branden in Hoofddorp en Zaandam kan leiden tot nieuwe informatie, 

aandachtspunten voor woningeigenaren, organisaties en gemeenten. Deze 

informatie kan t.z.t. wel aanleiding zijn om nadere stappen te nemen. 
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het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 
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