
 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij doen wij u onze beantwoording toekomen van de vragen ex artikel 38 

RvO van de heer B. de Greef van de SP over brandveiligheid woningen. De 

brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.  

 

In de nacht van 14 juni 2017 is brand uitgebroken in de Grenfell Tower in 

Londen. De brand kon zicht razendsnel verspreiden door de toepassing van, 

wat later is gebleken, brandgevaarlijk kunststof isolatiemateriaal in de gevel. 

Bij deze brand zijn 72 mensen om het leven gekomen. Minister Ollongren 

heeft naar aanleiding van deze brand en de onderzoeksresultaten over de 

Grenfell Tower alle gemeenten in Nederland verzocht een inventarisatie uit te 

voeren van de meest risicovolle gebouwen en daarbij te laten toetsen of de 

brandveiligheid van de gevels voldoet aan het Bouwbesluit. Het tv-

programma Zembla heeft op 6 mei 2021 aandacht besteed aan de brand in 

Londen. Daarin stelt zij het toepassen van kunststof isolatiemateriaal ook in 

Nederland ter discussie. 

 

 

1. Heeft uw college kennisgenomen van de tv-uitzending van Zembla op 

vrijdag 7 mei 2021? Zo ja, wat oordeelt het college, met inachtneming 

van de uitzending, over de materialen die gebruikt worden voor de 

isolering van bepaalde rijtjeshuizen en woonflats in Nederland?  

 Ja, hiervan hebben wij kennisgenomen. Wij toetsen aanvragen met 

betrekking tot brandveiligheid aan het Bouwbesluit. Het toepassen van 

kunststof isolatiemateriaal is niet verboden, de eisen zijn niet 

aangescherpt en volgens het Bouwbesluit voldoet het nog steeds aan 

de normen voor brandveiligheid. Wij gaan ervan uit dat door het 
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ministerie nader onderzoek zal worden gedaan naar de werking van 

kunststof isolatiemateriaal bij brand. En als uit dit onderzoek blijkt dat 

het wel brandgevaarlijk is dat het kunststof isolatiemateriaal wordt 

aangepast en dat het ministerie de eisen in de bouwregelgeving op dit 

punt zal aanscherpen.   

 

2. Is de inventarisatie van risicovolle gevels in onze gemeente reeds 

afgerond? Zo ja, wanneer maakt u deze openbaar? Zo nee, wat is de 

oorzaak hiervan en wanneer is het wel afgerond? 

Op 13 januari 2021 heeft u van ons het Uitvoeringsprogramma 

Omgevingsrecht 2021 ontvangen. Hierin is vermeld dat we bezig zijn 

met het onderzoek. Het betreffende onderzoek hebben we nog niet 

kunnen afronden. De komst van Corona, de complexiteit van het 

onderzoek voor een stad als Groningen alsmede de prioritering maakt 

dat dit onderzoek vertraging heeft opgelopen. We verwachten dit 

onderzoek dit jaar af te ronden en u alsmede het ministerie over de 

uitslag te kunnen informeren. Wij willen op korte termijn eerst de 

eigenaren betrekken in het onderzoek/bevindingen.  

 

3. Hoe wordt er binnen onze gemeente toezicht gehouden op het gebruik 

van brandveilige bouw- en isolatiematerialen? Op welke wijze worden 

dergelijke materialen getest en beoordeeld op brandveiligheid? Hoe 

beoordeelt u het toezicht op de brandveiligheid binnen onze 

gemeente? Hoe verschilt deze met het landelijke toezicht? 

De gemeente laat vergunningen beoordelen door de Veiligheidsregio 

(VRG) op het aspect brandveiligheid. Voordat een beslissing op de 

vergunning wordt genomen, wordt het bouwplan getoetst of het 

voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit qua brandveiligheid. De 

initiatiefnemer dient desgewenst testcertificaten te overhandigen zodat 

ze kunnen aantonen dat de gebruikte bouwmaterialen voldoen aan de 

brandveiligheidseisen.  De VRG laat weten specifiek op de 

voortplanting van brand via de gevel te letten mede naar aanleiding 

van de brand in de Grenfell toren. Nadat de vergunning is verleend en 

er gestart wordt met de bouw controleren de gemeente samen met de 

VRG of de bouw conform de vergunning wordt uitgevoerd. Een 

belangrijk thema is, dat er sinds de brand in de Grenfell toren, wordt 

gelet op de uitvoering rondom de brandveiligheid van de gevel, maar 

dat laat niet onverlet dat andere aspecten ook mee worden genomen en 

net zo belangrijk worden geacht. Er wordt dus ook gekeken naar de 

toepassing en uitvoering van alle andere brandveiligheidseisen, maar 

ook bijvoorbeeld het controleren van nooduitgangen en de 

brandtrappen/brandgangen. Ook tijdens het gebruik van het pand 

worden op dergelijke aspecten gelet maar ook op bijvoorbeeld 

verdacht en illegaal gebruik die de brandveiligheid kunnen 

beïnvloeden. Hiermee wordt voldaan aan de landelijke eisen die 

gesteld worden (Bouwbesluit). Deze werkwijze verschilt niet met het 

landelijke toezicht. 
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4. Hoe ziet de organisatie van de inspectie eruit gezien de vermelde 

onderwerpen en uit hoeveel FTE bestaat deze? Beoordeelt het college 

de inspectie als effectief en op orde gezien haar gemeentelijke taak- en 

doelstellingen?  

  – Zo ja, kunt u uitleggen op welke wijze hieraan wordt voldaan?  

– Zo nee, kan het college aangeven waar niet aan wordt voldaan en 

wat het gevolg hiervan is? Wat is er volgens het college nodig om dit 

op te lossen?  

Binnen de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

(VTH) bestaat het team Inspectie uit tien vaste bouwinspecteurs 

aangevuld met een flexibele schil van vier inspecteurs. De inspecteurs 

zijn verdeeld over twee stadsdelen. Per stadsdeel zijn een tweetal 

collega’s van de VRG beschikbaar.  

 

We voldoen in hoofdlijnen aan de gestelde eisen, echter blijft de 

werkdruk hoog en we moeten soms prioriteiten stellen. In het 

Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2021 maken wij 

duidelijk hoe wij door vergunningverlening, toezicht en handhaving 

zorgen voor het realiseren en behouden van de kwaliteitseisen voor 

een veilige, gezonde en leefbare gemeente Groningen. Hierin 

benoemen wij ook onze doelstellingen en werkzaamheden voor dit 

jaar.  

 

5. Is het college met de brandweer eens dat de kans op een ramp zoals in 

Londen op dit moment reëel is? Zo niet, waarom niet? Zo ja, bent u 

het met de SP-fractie eens dat er meer kan en moet gebeuren om de 

veiligheid van onze inwoners te waarborgen? Zo niet, waarom niet? 

 Wij kunnen op dit moment geen conclusies trekken. We wachten eerst 

het onderzoek af. Indien uit het onderzoek blijkt dat we de veiligheid 

van de inwoners beter moeten waarborgen, zullen wij stappen 

ondernemen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


