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Geachte raadsleden,

zl2Dl1077 48t224258
1 6 december 2A2O

Op 22 september 2020 hebben wíj van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

bijgevoegde brief onfuangen over het uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten met

betrekking tot het onderuverp brandveiligheid gevels. Hierbij ontuangt u ter informatie de brief die

wij als reactie op dit vezoek hebben verzonden aan de colleges van Burgemeester en Wethouders

in Zuid-Holland.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- brief minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties interbestuurlijk toezicht brandveiligheid
gevels

- brief reactie college van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland verzoek interbestuurlijk toezicht
brandveiligheid gevelsffi
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17 september 2020

Interbestuurlijk to€zicht brandveiligheid gevcls

Geacht Collegc,

Naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfellrower heb ik het college
van Burgemeêster en wethouders {hiema B&W} van alle gemernten op 30
november 2018 verzocht de m€€st risicovolle gcbouwen te inventarisercn cn er
vervolgens op toe te zien dat eigcnaren van dezg gebouwcn onderzoek uiwoeren
naar de brandveiligheid van de gevels en indien nodig noodzakelijke maatregelen
te neÍnen orn de veiligheid te waaóorgen. Voor de uitvoering hiervan door
Eemeênten is in sarnenspraak met de Vereniging tsouw- en woningtoezicht
Nedertand (VBWïN) en Erandweer Nederland een protocol opgcstald
Invëntarisatie en onderzoek brandveiligheid gevelsr.

uit onderzoek ís gebleken dót rnedio 2al9 74va van de gerneenten was bcaonnen
met deze inventarlsatie2. Op 10 april 2020 heb ik B&W van allc gemeentan
nogmaals verzocht de inventarisatie en de opvolging daaryan af te ronden.
Aansluitend heb ik vervolgonderzoek laten uitvoeren naar de voortgang van de
inv€ntaÍisatie door gemecnten. Het ondeco€ksrapport daarvan kunt u vinden op
www.rijksoverheid.n13, Uit het onderzoek, cên representatieve steekproef onder
80 gerneenten. blijkt dat tcn minste 910,6 van alle gemecnten invulling hecÍt
gegcven aan de inventarisatie van gebotrwen met mogeÍijk rislcovolle gwels. Ten
minste 600/o vàn alle gerneenten is volledig klaar met dc inventarisatie. Ten
minste 310ó van de gerneenten is echter nog bezig met de inventarisatie; hierbij
gaat het vooral om de groter,e gemÊenten.

Ik constateer uit het onderroek dat gemeenten wel voortgang hebben geboekt
ten opzichte van het vorige onderzoek, maar ik vind deze voortgang onvoldoende
Een substantieei deel yàn de geÍneenten is belaas nog niet klaar. Zoats ook

t https://www.rijksoverheid.nUdocumentenlbríeven/20ISlLLftAlondcrroek-
brandveiligheid -gevels
? https:y'/www.rijksoverheid.nlldocumenten/brieven/2018/U/3A/sndcnoek-
brandveiligheid-gevels
] https:/lwww.rijksoverheid.nlldocumenten/rapporten /?0ZAl06/A3/onderroek-
invËntarisatie-brandveiligheid -gevels
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aangcgcven in rnijn brief van 16 juni 2020. ran de Tweede Kamer, vind ik dit
geen goede zaak, medc omdat de noodzaak voor snelle afronding ook r'rordt
ondcrstreept door het rêcent verschenen rapport van de Adviescommissie
Tocpassing cn Gelijkwrardigheid Bouwregelgeving over het Engclse
ondËEo€ksrappoÍt naar de Grenfell Tower bnnd. In deze brief heb ik aan de
Kamer toeg*egd de prcvincies tc vragen toêxicht uit te ocfenen in het kader van
hct íntarbestuurlijk toczicht op gem;enten.

Orn te bewerkstelligen dat geÍneenten de inventarisatie en de opvolginE op kolte
termijn afrondcn, yerzoek ik u dit onderwerp mee tc nËmen bij uw intcrbástuudijk
toericht oF gêmêcnten en daarbij waar nodig afspraken te maken met 8&W voor
een snelle afronding. U hceft als College belcidsvriiheid hoe u het interbestuurlijk
toezicht invulling geeft cn legt daàrov€r ver.ntwsording af aan Provinciele Staten.
Ik ben mij van deze beleidsvrijhcid zeer bewust, m.ar doe een dringend beroep
op u oÍn dit vêrroek in tc passen in uw *erkzaamhcden.

De rnedebewindstaak voor het toêricht en de handhaving van de bouwregelgeving
ligt primair bij B&W. Voor het uilyocrÊn vrn deze tark leggen 8&W
vcrantwoording ef aan dc gernccntËraad. Voor da q*óe orde hcb ik daaram een
kopie van dezc brieÍ gertuurd ien B&W en dc Aem*ntcraad van al'le g€Írrccntén,
zodat men wêet dat ik u vérzocht heb orn inteóestuurlijk ioezicht uit te oefenen,

Over de wijre waarop u invufling aou kunnen gevcn êlan mijn verzoek, zal nog
ambtelijke abtcrnming plàatsvind€n bij hêt landelijk; provinciale l8T-overltg eind
scptcmber 2020"

de minister Binnenlandse Takan en Kcninkrijksrelàties,

drs. K.

a https://www.rijksovertreid.nl/documenteny'kamerstukkcn/2A2A1&/ 16/karnerbrief-over-
brandveiligheid-gebouwen
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Aan het college van Burgemeester en Wethouders
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Bijlagen
,|

Onderwerp

Vezoek minister van Binnenlandse Zaken en

Konin krijksrelaties i nterbestuurlijk toezicht

brandveiligheid gevels

Geacht college,
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(hierna: de minister) bijgevoegde brief ontvangen over het uitoefenen van interbestuurlijk toezicht
(lBT) op gemeenten met betrekking tot het onderwerp brandveiligheid gevels. Van deze brief heeft

de minister u en uw gemeenteraad een kopie gestuurd. ln de voorliggende brief lichten wij toe

waarom de provincíe Zuid-Holland geen interbestuurlijk toezicht kan toepassen ten aanzien van

het verzoek van de minister. Wel willen wij uw aandacht vragen voor het maatschappelijke belang

van brandveiligheid.

De provincie hecht grote waarde aan een gezonde en veilige leefomgeving. Daarom wil de
provincie vanuit haar maatschappelijke rol met deze brief het belang van brandveiligheid

benadrukken en aandacht vragen voor dit ondenarerp. Wij achten het van belang dat colleges van

Burgemeester en Wethouders (B&W) kritisch kijken naar de brandveiligheid in hun gemeenten.

Aandacht voor en kennis van de aanwezigheid van niet brandveilige gevels is voor zowel het

college als de raad van essentieel belang om de brandveiligheid in de gemeente te kunnen

waarborgen. Wij versturen van deze brief een afschrift aan uw gemeenteraad, zodat ook zij hierover

is geïnformeerd in het kader van horizontale verantwoording en controle.

Met het ínterbestuurlijk toezícht houdt de provincie toezicht op de wettelijke taakuitvoering van

gemeenten. Ten aanzien van het veaoek van de minister concluderen wij dat dit verzoek niet kan

worden behandeld onder het lBT, omdat gemeenten geen wettelijke taak hebben om een

inventarisatie te maken zoals de minister gemeenten heeft vezocht. Wel zÍjn gemeenten gehouden

om te zorgen voor handhaving, maar voor deze taak geldt zoals u weet een grote mate van

beleidsruimte. Ook kan de rijksoverheid regels stellen over de prioriteitstelling van de handhaving,

indien dit van bovenregionaal belang is.ffi
| 5 DEC. 2020
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De minister heeft de brief aan provincies in kopie verstuurd aan de colleges van B&W en

gemeenteraden. ln navolging van de minister hebben wij de voorliggende brief ook in kopie

verstuurd aan de Zuid-Hollandse gemeenteraden en de minister.

Floogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voor-zitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- brief minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties interbestuurlijk toezicht brandveiligheid

gevcls

Afschrifi aan:

- Zuid-Flollandse gemeenteraden

- minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

212
?7H-2020-758695 1 42 dd. 08-1 2-2020



Z/20/107748/213116

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan de gemeenteraad in de gemeente

'l g sEP 2020

Directoraat-Generaal
Bestuur, Ruimte en Wonen
DirectÍe Bouwen en Energie

ïuÉmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Kênmerk
2020-000053539 1

Uw kenmerk

Bijlager I

Datum

Betreft

1 7 SEP2020

Brandveiligheid gevels

Geachte gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u ter informatie de brief die ik heb verzonden aan de Colleges
van Gedeputeerde Staten over het interbestuurlijk toezicht met betrekking tot
brandveiligheid gevels.

H

de min van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs

llillilillttillttillil ililtillltililillilliltillt tililtilllill
z/20/1077 48t213116
18 september 2O2A
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Aan het College van Gedeputeerde Staten

17 SEP20?0

Interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels

Datum

Betreft

Directoraat-Generaal
Bestuur, Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 200 1 1

2500 EA Den Haag

Kenmerk
2020-0000535280

Uw kenmerk

Geacht College,

Naar aanleÍding van de brand in de Londense Grenfell Tower heb ik het College
van Burgemeester en wethouders (hierna B&W) van alle gemeenten op 30
november 2018 verzocht de meest risicovolle gebouwen te inventariseren en er
vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren
naar de brandveiligheid van de gevels en indien nodig noodzakelijke maatregelen
te nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor de uitvoering hiervan door
gemeenten is in samenspraak met de Vereniging Bouw- en woningtoezicht
Nederland (VBWTN) en Brandweer Nederland een protocol opgesteld
Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevelsl.

Uit onderzoek is gebleken dat medio 2or974o/o van de gemeenten was begonnen
met deze inventarisatie2. Op 10 april 2020 heb ik B&W van alle gemeenten
nogmaals verzocht de inventarisatie en de opvolging daarvan af te ronden.
Aansluitend heb ik vervolgonderzoek laten uitvoeren naar de voortgang van de
inventarisatie door gemeenten. Het onderzoeksrapport daarvan kunt u vinden op
www.rijksoverheid.nl3, Uit het onderzoek, een representatieve steekproef onder
80 gemeenten, blijkt dat ten minste 91olo vên alle gemeenten invulling heeft
gegeven aan de inventarisatie van gebouwen met mogelijk risicovolle gevels. Ten
minste 600lo van alle gemeenten is volledig klaar met de inventarisatie. Ten
minste 31olo vande gemeenten is echter nog bezig met de inventarisatie; hierbij
gaat het vooral om de grotere gemeenten.

Ik constateer uit het onderzoek dat gemeenten wel voortgang hebben geboekt
ten opzichte van het vorige onderzoek, maar ik vind deze voortgang onvoldoende
Een substantieel deel van de gemeenten is helaas nog niet klaar. Zoals ook

t https://www.rijksoverheid.nlldocumenten/brieven /2OtB/tt/30/onderzoek-
brandveiligheid-gevels
2 https://www.rijksoverheid.nlldocumenten/brieven /ZOI8/tLBA/onderzoek-
brandveiligheid-gevels
3 https://www.rijksoverheid.nlldocumenten/rapport en/2O2O106/03/onderzoek-
inventarisatie-brandveiligheid-gevels
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aangegeven in mijn brief van 16 juni 20204 aan de Tweede Kamer, vind ik dit
geen goede zaak, mede omdat de noodzaak voor snelle afronding ook wordt
onderstreept door het recent verschenen rapport van de Adviescommissie
Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwregelgeving over het Engelse
onderzoeksrapport naar dê Grenfell Tower brand. In deze brief heb ik aan de
Kamer toegezegd de provincies te vragen toezicht uit te oefenen in het kader van
het interbestuurlijk toezicht op gemeenten,

Om te bewerkstelligen dat gemeenten de inventarisatie en de opvolging op kofte
termijn afronden, verzoek ik u dit onderwerp mee te nemen bij uw interbestuurlijk
toezicht op gemeenten en daarbij waar nodig afspraken te maken met B&W voor
een snelle afronding. U heeft als College beleidsvrijheid hoe u het interbestuurlijk
toeziulrL irrvullirrg geeft en legt daarover verantwoording af aan Provinciale Staten.
Ik ben mij van deze beleidsvrijheid zeer bewust, maar doe een dringend beroep
up u onr diL verzuek itt te passetr in uw werkzaanrlreden.

De medebewindstaak voor het toezicht en de handhaving van de bouwregelgeving
ligt primair bij B&W. Voor het uitvoeren van deze taak leggen B&W
verantwoording afaan de gemeenteraad. Voor de goede orde heb ik daarom een
kopie van deze brief gestuurd aan B&W en de gemeenteraad van alle gemeenten,
zodat men weet dat ik u verzocht heb om interbestuurlijk toezicht uit te oefenen.

Over de wijze waarop u invulling zou kunnen geven aan mijn verzoek, zal nog
ambtelijke afstemming plaatsvinden bij het landelijke provinciale IBT-overleg eind
september 2020.

Hooga
de minister n Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H

a https://www.rijksoverheid.nlldocumenten/kamerstukken/2020 /06/16/kamerbrief-over-
brandveiligheid-gebouwen

Datum

Kenmerk
2020-0000535280
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