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Onderwerp: vragen art. 40 RvO voorkomen stalbranden
Bijlage(n): -

Geachte mevrouw Duijsters,

Op 18 mei 2018 hebben wij van u vragen ontvangen inzake het voorkomen van branden
bij stallen.

Onderstaand treft u de beantwoording van uw vragen aan.

7. Hoe voqk worden door de gemeente, en/of de Omgevingsdienst, veehouderijen
gecontroleerd op de naleving von bepolingen in het Bouwbesluit 2072 (BBL) m.b.t
de brondveiligheid von stollen?

Het toezícht op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften bij bestaande
bouw van het Bouwbesluit 2012 is door de gemeente Weert uitbesteed aan de

Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN). ln het HUP 201,6-2OLg
(handhavingsuitvoeringsprogramma) van de VRLN wordt deze lichte
industriefunctie (stallen) op een enkele uitzondering na niet genoemd. Er vindt dus

nauwelijks toezicht plaats op deze lichte industriefuncties.

2. Wordt doorbijvostgehouden aon de BBL norm von max.2500m2 voor de omvang
van brondcomportimenten? Of wordt ook een andere interpretatie gehanteerd?

De norm van 2500 mz geldt voor nieuwe stallen. Deze wordt ook aangehouden. Het
Bouwbesluit biedt echter de mogelijkheid om op grond van art. 1.3 een
gelijkwaardige oplossing toe te passen. Gelijkwaardigheid houdt in dat ten minste
dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheíd, i

energiezuinigheid en bescherming van het milieu wordt geboden als is beoogd. De

VRLN adviseert de gemeente Weert bij het bepalen van een gelijkwaardige

oploss¡ng.
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3. Wu¡tlL ltij nieuwbouw de controle op naleving overgelaten aan de zgn. pr¡vqte

kwoliteitsborging, of wordt deze door de gemeente zelf uitgevoerd?

Private kwaliteitsborging is nog steeds niet aan de orde. Het toezicht bij nieuwbouw

vindt plaats door toezichthouders van de gemeente Weert.

4. Bent u bereid om de voorlichting oan bedrijven en de controle op noleving von de

brondveiligheidsbepolingen te intensiveren? Zo nee, woorom niet?

De toezicht capaciteit ontbreekt om alles te controleren. De huidige

uitvoeringsprogramma's worden opgesteld op basis van risicoanalyses die door de

VRLN zijn uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende prioritering is door het bestuur van

de VRLN vastgesteld. Zonder extra middelen zal toezicht en ook voorlichting op

brandveiligheid bij stallen ten koste gaan van toezicht op andere functies.

5. Bent u bereid om, eventLteelsamen met ondere gemeentes en de provincie Limburg,

b¡j sectorportijen en het Rijk oon te dringen op brondveiligheidseisen ook voor

bestoonde stollen? En op de uitvoering von de odviezen uit de Evoluotie von het

Actieplon stolbronden? Zo niet op alle, don wel in ieder gevolsnelen eenvoudig

uitvoerbare moatregelen zoals periodieke elektro keuringen en meer

bl usw ate rvoorzie n i n ge n te r ple kke?

Wíj zijn zeker voor het verhogen van het brandveiligheidsniveau bij bestaande

stallen. Dít heeft naar onze mening echter alleen zin indien er capaciteit is om op de

nieuwe regels toezicht te houden.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gem ntesecretaris bu
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