
 

Schriftelijke vragen ex Art 38 RvO 

 

Aan: Het college van B&W van Groningen 

Betreft: brandveiligheid woningen 

Datum: maandag 10 mei 2021 

 

Geacht college, 

In 2017 werd Londen opgeschrikt door de Grenfell-torenbrand die maar liefst 72 dodelijke 

slachtoffers en vele gewonden tot gevolg heeft gehad. De Britse overheid richtte al snel een 

onderzoekscommissie op. Inmiddels zijn er ernstige gebreken geconstateerd vanuit het onderzoek 

dat nog gaande is. Met name het gebruikte bouwmateriaal voor de isolering blijkt een grote 

boosdoener te zijn. 

 

De directe oorzaak van de brand was kortsluiting veroorzaakt door een kapotte koelkast. Daarna 

sloegen de vlammen vanuit het keukenraam over naar het isolatiemateriaal in de buitenwand en de 

gevelbekleding wat daarop bevestigd was. Beiden hebben als brandstof gefungeerd voor de extreem 

snelle ontwikkeling van de brand. Dit terwijl de materialen door de fabrikanten juist als 

brandvertragend worden verkocht.  

 

Het tv-programma Zembla concludeert dat eenzelfde brand ook in Nederland kan gebeuren. Zembla 

baseert deze conclusie op ernstige zorgen van de brandweer. Op de website van Zembla staat:  

 

“De regelgeving schiet gewoon tekort”, aldus de vertegenwoordiger van de brandweer 

in de commissie. Materialen die in Nederland op hoogbouwgevels worden geplaatst, 

waaronder isolatie, zouden niet voldoende worden getest op brandveiligheid.1  

Maatschappelijke onrust en vragen vanuit de Tweede Kamer hebben ertoe geleid dat de 

Nederlandse regering niet stilzwijgend is kunnen blijven toekijken na de Londense brand. De 

redactie van Zembla hierover: 

In 2018 zegde minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 

de Tweede Kamer toe de gemeenten opdracht te zullen geven te inventariseren hoeveel 

risicovolle gevels er in Nederland zijn. Die inventarisatie is meer dan 2,5 jaar na dato 

nog steeds niet afgerond.2 

De SP-fractie heeft, gezien de bovenstaande informatie, de volgende schriftelijke vragen aan 

het college: 

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?  

 

1 Flatbrand als in Londen kan ook in Nederland. (2021, May 6). Dagblad van Het Noorden, 5 

2 Brandweer: brandtest voor gevels hoge gebouwen schiet tekort - Zembla - BNNVARA. (2021, May 6). Zembla. 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/brandweer-brandtest-voor-gevels-hoge-gebouwen-schiet-tekort 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/brandweer-brandtest-voor-gevels-hoge-gebouwen-schiet-tekort


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? 

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? 

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 hier van is? Wat is er volgens het college nodig om dit op te 

lossen?  

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?  

Namens de SP-fractie,  

 

Bob de Greef 


