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Geachte heer Lammers,

Op 24 oktober 2017 ontvingen wij uw artikel 39 vragen over de constructieve
veiligheid van gebouwen naar aanleiding van de ingestorte parkeergarage in
Eindhoven. In uw email refereert u naar het uitgevoerde onderzoek over de oorzaak
van het instorten van de parkeergarage. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.
Uw vragen
U heeft de volgende vragen gesteld.

Is het college bekend met de onderzoeksresultaten zoals (hierboven)
omschreven?
Wij zijn bekend met de gepubliceerde onderzoeksresultaten.

Heeft het college op basis van deze onderzoeksresultaten uitgezocht of in
de gemeente Waalre zich gehouwen bevinden waarbinnen dergelijke
constructiematerialen zijn gebruikt en tot welke inzichten c.q. resultaten
heeft dat geleid?
Uit de onderzoeksresultaten kan worden opgemaakt dat vergelijkbare
veiligheidsrisico's zich ook voor kunnen doen bij andere gebouwen met
breedplaatvloeren van geprefabriceerde breedplaten. Daarbij gaat het vooral om
gebouwen die opgeleverd zijn na 1999. Woningen en woongebouwen vallen vanwege
de opbouw van de constructie hier buiten (met uitzondering van meerlaagse
constructies voor parkeergarages, winkels en dergelijke onder een woongebouw).
Wij zijn momenteel binnen de gemeente Waalre bezig met een inventarisatie. Tot op
heden hebben wij 57 gebouwen die na 2OO2 zijn gebouwd en die mogelijk onder de
reikwijdte van het desbetreffende onderzoek vallen kunnen achterhalen. De
eigenaren van deze gebouwen hebben wij benaderd met het verzoek om hun
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te laten onderzoeken door middel van een bijgevoegd
informatiedocument. Nader onderzoek moet uitsluiten of er breedplaatvloeren zijn
toegepast en of het gebruik van het gebouw constructief veilig is.
Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk dat hun gebouwen voldoen aan het
gebouwen nader

We zullen erop toezien dat

gebouweigenaren hun
gebouwen
verantwoordelijkheid nemen. Voorts zijn we bezig om
te inventariseren
die tussen 1999 en 2OO2zijn gebouwd. Ook de eigenaren van deze gebouwen zullen
wij benaderen met eenzelfde verzoek.

Bouwbesluit 2OL2.

Tot slot willen wij u informeren dat o.a. de Brede school de Wilderen, Brede school
Ekenrooi en het Huis van Waalre door de gemeente zelf nader zijn onderzocht. Uit
het nader onderzoek is naar voren gekomen dat bij deze gebouwen geen sprake is
van een veiligheidsrisico.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zullen de gemeenteraad
informeren als de onderzoeksresultaten van de bestaande gebouwen afgerond zijn.

Hoogachtend,
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