Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie-SGP fractie van d.d. 19
september 2018 met als onderwerp: Zijn de Zoetermeerse parkeergarages veilig?

Vraag 1:
Heeft de gemeente Zoetermeer onderzoek gedaan naar aanleiding van het instorten
van een parkeergarage in Eindhoven?
Antwoord 1:
Ja. Op 22 november 2017 is de raad via het memo “Constructieveiligheid vloeren in verband
met instorten parkeergarage Eindhoven” geïnformeerd. De aanleiding tot het memo was het
instorten van een parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport, de in dat bouwwerk
gebruikte vloerconstructie, de informatie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en de
wijze van aanpak in Zoetermeer.
Uit het memo blijkt dat 56 gebouweigenaren een brief hebben ontvangen over 236 gebouwen.
In deze brief werd aangegeven dat gebouweigenaren onderzoek moesten laten doen naar de
vloerconstructie in hun bouwwerken. Als een gebouw met een breedplaatvloerconstructie van
na 1999 geen woning/woongebouw was, dan moest de eigenaar een onderzoeksrapport door
een deskundig constructeur laten opstellen aan de hand van het door de minister van
Binnenlandse Zaken toegestuurde stappenplan. Dit onderzoeksrapport moest voor 1 maart
2018 bij de gemeente zijn ingeleverd. Voldeed een gebouw niet aan de criteria voor het
opstellen van een onderzoeksrapport, dan moest dat voor 15 december 2017 met redenen
worden gemeld.
Op 25 september jl. was bij 195 gebouwen geen nadere actie nodig. In 41 dossiers wordt voor
de afhandeling gewacht op het nader onderzoek van het Rijk. Vooralsnog is geen nadere actie
nodig van de betreffende gebouweigenaren. In 2 van de 41 dossiers is de gebouweigenaar
geadviseerd om de vloerbelasting vooralsnog niet te verhogen.
Van de 236 geselecteerde gebouwen zijn aldus alle dossiers afgerond of in afwachting van het
nader onderzoek van het Rijk.

Vraag 2:
Zijn er in Zoetermeer parkeergarages of andere gebouwen gebouwd volgens het
principe van een breedplaatvloer?
Antwoord 2:
Ja, er zijn in Zoetermeer gebouwen gerealiseerd met een breedplaatvloer.

Vraag 3:
Welke grootschalige parkeergarages kent de gemeente Zoetermeer? Graag een
opsomming geven met eigenaren en bouwers erbij.
Antwoord 3:
Er zijn vele parkeergarages in Zoetermeer die qua grootte variëren. Een volledige opsomming
zou te veel beslag leggen op de capaciteit en gevolgen hebben voor de afhandeling van de
lopende dossiers. Op basis van de risicogestuurde benadering waarmee in Zoetermeer wordt
gewerkt, is er op dit moment geen aanleiding tot nader onderzoek.
Vraag 4:
Wanneer zijn alle grootschalige parkeergarages in de gemeente Zoetermeer
bouwkundig gecontroleerd op het specifieke risico van instorten? Graag een datum

per parkeergarage.
Antwoord 4:
Er is geen sprake van één aanwijsbare oorzaak van recentelijke incidenten met
parkeergarages. In Almere is een parkeergarage gesloten vanwege scheuren in kolommen. In
Eindhoven was de oorzaak daarentegen gelegen in de breedplaatvloerconstructie. Vooralsnog
lijkt in Wormerveer het bezwijken van een stalen ligger de oorzaak te zijn van het instorten van
een parkeergarage.
De incidenten in Wormerveer en Almere geven op dit moment geen aanleiding tot onderzoek.
Naar aanleiding van het incident in Eindhoven is reeds onderzoek uitgevoerd. Verder is van
belang dat parkeergarages zich bouwkundig niet onderscheiden van andere gebouwen. Er is
dus geen sprake van een specifieke bouwkundige situatie die aanleiding zou geven tot
onderzoek.
Vraag 5:
Zijn alle grootschalige parkeergarages in de gemeente Zoetermeer veilig bevonden?
Antwoord 5:
Er zijn geen aanwijzingen dat parkeergarages in Zoetermeer onveilig zijn.
Vraag 6:
Zo nee, wat heeft het college gedaan om de veiligheid van onze burgers te waarborgen?
Antwoord 6:
Zie het antwoord op vraag 5.
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