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Brandveiligheid gevels

Geachte gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u ter informatie de brief die ik heb verzonden aan de Colleges
van Gedeputeerde Staten over het interbestuurlijk toezicht met betrekking tot
brandveiligheid gevels.

HoogachtÊ nd,
de ministe-van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K H. C I
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Interbestuurlijk toezicht brandveiiigheid gevels

Geacht College,
Naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfeil Tower heb ik het Coliege
van Burgemeester en wethouders (hierna B&W) van aile gemeenten op 30
november 2018 verzocht de meest risicovolle gebouwen te inventariseren en er
vervoigens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren
naar de brandveiligheid van de gevels en indien nodig noodzakelijke maatregelen
te nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor de uitvoering hiervan door
gemeenten is in samenspraak met de Vereniging Bouw- en woningtoezicht
Nederland (VBWTN) en Brandweer Nederland een protocol opgesteld
Inventarisatie en onderzoek brandveiiigheid geve/sT
Uit onderzoek is gebieken dat medio 2019 74% van de gemeenten was begonnen
met deze inventarisatie^. Op 10 april 2020 heb ik B&W van alle gemeenten
nogmaals verzocht de inventarisatie en de opvolging daarvan af te ronden.
Aansluitend heb ik vervolgonderzoek laten uitvoeren naar de voortgang van de
inventarisatie door gemeenten. Het onderzoeksrapport daarvan kunt u vinden op
www.rijksoverheid.nP. Uit het onderzoek, een representatieve steekproef onder
80 gemeenten, blijkt dat ten minste 91% van alie gemeenten invuiiing heeft
gegeven aan de inventarisatie van gebouwen met mogelijk risicovolle gevels. Ten
minste 60% van alie gemeenten is volledig klaar met de inventarisatie. Ten
minste 31% van de gemeenten is echter nog bezig met de inventarisatie; hierbij
gaat het vooral om de grotere gemeenten.
Ik constateer uit het onderzoek dat gemeenten wel voortgang hebben geboekt
ten opzichte van het vorige onderzoek, maar ik vind deze voortgang onvoldoende.
Een substantieel deel van de gemeenten is heiaas nog niet kiaar. Zoais ook
^ https;//www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/ll/30/onderzoekbrandveiligheid-gevels
^ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/ll/30/onderzoekbrandveiligheid-gevels
^ https://www.rijksoverheid.ni/documenten/rapporten/2020/06/03/onderzoekinventarisatie-brandveiligheid-geveis
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aangegeven in mijn brief van 16 juni 2020'* aan de Tweede Kamer, vind ik dit
geen goede zaak, mede omdat de noodzaak voor sneile afronding ook wordt
onderstreept door het recent verschenen rapport van de Adviescommissie
Toepassing en Geiijkwaardigheid Bouwregeigeving over het Engeise
onderzoeksrapport naar de Grenfell Tower brand. In deze brief heb ik aan de
Kamer toegezegd de provincies te vragen toezicht uit te oefenen in het kader van
het interbestuurlijk toezicht op gemeenten.
Om te bewerksteiiigen dat gemeenten de inventarisatie en de opvolging op korte
termijn afronden, verzoek ik u dit onderwerp mee te nemen bij uw interbestuurlijk
toezicht op gemeenten en daarbij waar nodig afspraken te maken met B&W voor
een snelie afronding. U heeft als College beleidsvrijheid hoe u het interbestuurlijk
toezicht invuiiing geeft en legt daarover verantwoording af aan Provinciale Staten.
Ik ben mij van deze beieidsvrijheid zeer bewust, maar doe een dringend beroep
op u om dit verzoek in te passen in uw werkzaamheden.
De medebewindstaak voor het toezicht en de handhaving van de bouwregelgeving
ligt primair bij B&W. Voor het uitvoeren van deze taak ieggen B&W
verantwoording af aan de gemeenteraad. Voor de goede orde heb ik daarom een
kopie van deze brief gestuurd aan B&W en de gemeenteraad van alle gemeenten,
zodat men weet dat ik u verzocht heb om interbestuurlijk toezicht uit te oefenen.
Over de wijze waarop u invuiiing zou kunnen geven aan mijn verzoek, zal nog
ambtelijke afstemming piaatsvinden bij het landeiijke provinciale IBT-overleg eind
september 2020.

Hoogachterld,
de minister Wan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H 01

1

'' https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/16/kamerbrief-overbrandveiiigheid-gebouwen
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