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N.a.v. ingekomen brief 04: Interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels reactie van Provincie Zuid-
Holland aan de colleges van Burgemeester en Wethouders 
 
Naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell Tower is alle Nederlandse gemeenten in 2018 
verzocht de meest risicovolle gebouwen te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren 
van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar brandveiligheid van de gevels en indien nodig 
maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. 
Een substantieel deel van de gemeenten blijkt hiermee onvoldoende voortgang te boeken. 
 
Het CDA heeft hierover de volgende vragen: 
 
a. Zijn de hierboven genoemde inventarisatie en de opvolging in de gemeente Leiderdorp al 

afgerond? 
 
b. Zo nee, wat is de stand van zaken en wanneer wordt afronding verwacht? 
 
Antwoord: 
‘In antwoord op de raadsvraag ten aanzien van de brandveiligheid gevels verwijst het college naar 
bijgevoegde brief die op 1 september 2017 aan de raad is gezonden. Nog voor het verzoek van het 
ministerie heeft gemeente Leiderdorp actie ondernomen in deze zaak.’ 
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betreft informeren Raad inzake brandwerendheid gevels 

Geachte Raadsleden,

Naar aanleiding van de brand van 19 juli jongstleden in Londen informeren wij u bij 
deze naar de stand van zaken brandwerendheid gevelbekleding te Leiderdorp.

Aanleiding 
Op 19juni 2017 heeft een uitslaande brand in de Grenfell Tower in Londen het 
gebouw volledig verwoest. Daarbij zijn tenminste 79 bewoners overleden. Volgens 
schattingen kunnen er ten tijde van de brand rond de 600 personen aanwezig zijn 
geweest in de 120 appartementen (met of twee slaapkamers). Het gebouw was 
in 2016 gerenoveerd, waarbij onder meer nieuwe gevelbeplating was aangebracht.
Deze gevelplaten hebben zeer waarschijnlijk bijgedragen aan de snelle verspreiding 
van de brand.

Onderzoeksvraag 
De brand in Londen is reden geweest voor het RT Bouwen en Wonen om een 
onderzoek in te stellen naar alle flatgebouwen in Leiderdorp. Met de 
onderzoeksvraag of er in de loop derjaren gevelbekleding is toegepast en zo ja of de 
gevelbekleding voldoet aan de daaraan te stellen brandwerendheid eisen:

Bouwbesluit 2012 
Nieuwbouw 

Artikel Aansturingsartikel 
1.Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van 
brand voldoende wordt beperkt.

2.Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.81 voorschriften zijn 
aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid 
gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Bestaande bouw 
Artikel Aansturingsartikel 
l Een bestaand bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen 
ontwikkelen.
Z.Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.75 voorschriften zijn aangewezen,
wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door 
toepassing van die voorschriften.
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Wijze van onderzoek 
0 Aan de BAG is gevraagd een lijst te genereren van alle meergezinshuizen 

(flatgebouwen) in Leiderdorp;
v Aan de hand daarvan is, zowel met behulp van Google Maps als door 

visuele inspectie ter plaatse vastgesteld ofer redenen zijn voor een 
nader onderzoek (leidraad hiervoor is de thans vigerende regelgeving/
Bouwbesluit 2012 met de laatste wijzigingen op het gebied van de 
WBDBO (Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag);

0 Vervolgens zijn de bevindingen met de Brandweer nogmaals getoetst 
aan de regelgeving.

ln totaal zijn 130 locaties aan het onderzoek onderworpen. Van al deze locaties zijn 
ter plaatse foto's gemaakt zodat het aanzicht als ook details van de voor~ en 
achtergevels zijn vastgelegd in de tijd (alie bevindingen zijn gedocumenteerd in 
Join).

De gevels van de geïnspecteerd flatgebouwen zijn te onderscheiden in de 
navolgende typeringen.

Gemetselcle gevels en borstweringen onder de kozijn bij galerijen en balkons;
Gemetselde gevels met kozijnen zonder galerijen en of balkons;
Vliesgevels (een op zich zelf staande gevelconstructie, meestal met veel of 
geheel van gias gemonteerd voor de bouwkundige constructie. Bij voorbeeld 
voor een galerijflat aangebracht voor meer isolatie en wind en regen wering,
opwaardering van het aanzicht 
Gevels uitgevoerd met beplating (meestal Volkernplaten, Trespa of dergelijke);
Gevels uitgevoerd met houten delen schroten (Western Red Cedar,
Vurenhout) of kunststof delen schroten;
Gevels voorzien van een buitengevelisoiatiesysteem. (Veelal oudere/
gerenoveerde flatgebouwen.)

Op basis van de bouwkundige constructie van de ilatgebouwen is in eerste instantie 
beoordeeld of er al dan niet mogelijk brandoversiag kan plaatsvinden Dit in 
combinatie met de gevelbekleding en of gevel vuilende elementen eq. kozijnen 
welke vaak voorzien zijn van panelen (Voikernplaten).

Bevindingen 
De visueel geinspecteerde flatgebouwen, al dan niet voorzien van galerijvloeren en 
of balkons, voldoen aan de vereiste WBDBU.

Conclusie 
Met andere woorden een brandgevaariijke situatie als in Londen (zeer bijzondere 
omstandigheden daargelaten) is in Leiderdorp niet aan de orde.

Wei is uit het onderzoek naar voren gekomen dan een aantal gebouwen een nadere 
inspectie behoeven, dit specifiek gericht op vluchtwegen en de veiligheid daarvan.
Hierop wordt separaat actie ondernomen.
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Vertrouwend u hiermee voidoende te hebben geïnformeerd.

burge eester en wkethoudera,

awwt:men-fànâen 
burgemeester 
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