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Inleiding
Vanuit uw raad zijn vragen gesteld over de brandveiligheid van de gevels van risicovolle objecten
naar aanleiding van de brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van 30 november 2018 en 17 september 2020. Inmiddels is het project controle brandveiligheid
gevels risicovolle objecten Vught 2020 uitgevoerd. Met deze brief informeren wij uw raad over
het doorlopen traject en het resultaat daarvan.

Voorgeschiedenis
Op 17 juni 2017 vond een brand plaats in de Londense Grenfell woontoren, waarbij tientallen
bewoners om het leven zijn gekomen. De brand kon zich snel uitbreiden langs de gevel. Minister
Ollongren stuurde naar aanleiding hiervan op 30 november 2018 alle gemeenten een brief over
haar landelijke aanpak voor inventarisatie en onderzoek naar brandveiligheid van gevels. De
minister verzoekt gemeenten risicovolle gebouwen te inventariseren, er op toe te zien dat
eigenaren van deze gebouwen onderzoek naar brandveiligheid van de gevels uitvoeren en waar
nodig maatregelen treffen, zodat wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. Op 17
september 2020 heeft de minister via GS de gemeenten die nog niet aan deze verplichting hadden
voldaan, opgeroepen het onderzoek alsnog op te pakken. Inmiddels is het onderzoek binnen de
ambtelijke organisatie opgepakt en uitgevoerd. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u
over dit dossier.

Inhoudelijk
Het project is door de gemeente Vught in samenwerking met de Brandweer Brabant Noord
uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens van de brandweer en de door het
ministerie ter beschikking gestelde gebruikstool. Alle potentieel in aanmerking komende
gebouwen zijn via deze werkwijze gescand. Hierbij zijn geen potentieel gevaarlijke objecten aan
het licht gekomen. Het nemen van noodzakelijke maatregelen m.b.t. de brandveiligheid van
gevels is derhalve niet nodig. Wij sluiten daarmee het project af.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secreta ·
de burgemeester,

R.J. van de Mortel
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