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Beste mevrouw Helmons en heer Akkaya,

In uw brief van 3 januari heeft u gewezen op een recent incident waarbij als gevolg van een brand in een wooncomplex
in Arnhem personen zijn overleden. De vragen die u daarover stelt, beantwoorden we graag als volgt.
Vragen
1. Is het college bereid, samen met eigenaren, woningbouwverenigingen, het vluchtplan, brandveiligheid opnieuw te
inventariseren en/of bij te stellen?
Antwoord:
Aan het toezicht op en de handhaving van brandveiligheid is een gemiddelde tot hoge prioriteit toegekend. Een hoge
prioriteit geldt met name in geval van kwetsbare groepen. Informatie over de beleidsmatige keuzes en de vertaling
daarvan in uitvoering kunt u vinden in de Integrale Handhavingsnota 2019-2022 en in het Uitvoeringsplan Toezicht en
Handhaving 2020 (dat ter kennisneming aan de raad wordt gezonden). Voor 2020 is geen programmatisch toezicht en
handhaving gepland voor woongebouwen. Wel wordt uiteraard steeds geacteerd als meldingen worden ontvangen
over brandveiligheid.
De realisering van een brandveilige situatie is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van eigenaren en
gebruikers. Gemeente en brandweer toetsen in nauwe samenwerking of die verantwoordelijkheid voldoende wordt
opgepakt en (volgens de geldende regelgeving en inzichten) leidt tot een brandveilige situatie. Als dat nodig is denken
wij mee op welke wijze I door welke acties eigenaren en/of gebruikers het vereiste niveau van brandveiligheid het best
kunnen realiseren. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot aanwijzingen ten aanzien van het gebruik (te denken valt aan het
verwijderen van brandbare materialen uit vluchtroutes) of tot een advies om een op het gebied van brandveiligheid
deskundig adviseur in te schakelen.
2. Is het bij de burger voldoende bekend als het gaat om veiligheid en/of vluchtplan bij een noodsituatie?
Antwoord:
Een appartementengebouw of wooncomplex moet zodanig zijn voorzien van voorzieningen voor brandveiligheid
(waaronder aanduiding van vluchtwegen) dat voor iedere gebruiker (of deze nu bezoeker of bewoner is) duidelijk is op
welke wijze hij of zij het gebouw veilig kan ontvluchten in geval van brand.

3. Zijn er preventieve maatregelen op dit moment richting de bewoners? zo ja welke?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Het door u genoemde incident in het wooncomplex in Arnhem heeft tot op heden niet geleid tot nieuwe inzichten in de
brandveiligheid die nopen tot (preventieve) maatregelen. Het incident is wel aanleiding geweest om een controleronde
uit te voeren waarbij steekproefsgewijs is beoordeeld of in de vluchtweg van het woongebouw brandbare materialen
aanwezig waren. Dat bleek vrijwel nergens het geval. Voorlichting en informatie is zeker een instrument om preventief
de brandveiligheid te bevorderen. Acties op dat gebied vinden altijd gezamenlijk met of in afstemming met de
brandweer plaats. Bij nieuwe acties op dit onderwerp zal zeker ook worden bezien of en hoe de gebeurtenis van de
brand in Arnhem daarbij kan worden betrokken.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. E. de Milliano
Msc, bereikbaar via telefoonnummer 0164-277406
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