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Onderwerp
Beantwoording van de schriftelijke vragen van de Zó! Zoetermeer-
fractie d.d. 9 september 2019 over ‘Brandveiligheid Hoogbouw 
vervolgvragen’

Zaakid
0637516389

Datum
9 oktober 2019

Bijlagen
2

Vraag 1
Wanneer worden de resultaten van het onderzoek naar passende maatregelen verwacht?

Antwoord 1
De Minister van Binnenlandse Zaken is voornemens om de eisen die in de bouwregelgeving gesteld worden 
aan vluchtroutes in nieuwe woongebouwen, generiek aan te passen. De bedoeling is dat deze wijzigingen 
opgenomen worden bij de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het 
Bouwbesluit) op 1 januari 2021.

Vraag 2
Kunnen we ervan uitgaan dat gewacht wordt met het bouwen van verdere woontorens tot duidelijk is welke
maatregelen getroffen moeten worden? 

Antwoord 2
Nee, per woontoren wordt bij de vergunningverlening door de gemeente een toets gedaan op het gebied van 
veiligheid. Hierbij adviseert de brandweer. 

Vraag 3
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Zie het antwoord op vraag 2. 

Vraag 4
Wordt door de gemeente, door de brandweer of door een andere organisatie gecontroleerd of de instellingen
deze verantwoordelijkheden goed oppakken?

Antwoord 4
Zorginstellingen worden elke twee jaar bezocht door de brandweer. Naast bouwkundige en 
installatietechnische aspecten wordt tijdens dit bezoek aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van 
de organisaties op het gebied van ontruiming. 



Vraag 5
Zo ja, wanneer is dit voor het laatst gebeurd?

Antwoord 5
Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 6
U zegt toe om in overleg te gaan met de brandweer over het veilig houden van de toekomstige hoogbouw.
Wij nemen graag kennis van de uitkomsten van dit overleg. Kunt u hierover een memo aan de
gemeenteraad sturen?

Antwoord  6
Dit is een continue proces. Daarnaast is er het overleg en advies over bouwplannen.

Vraag 7
Wanneer kunnen we de uitkomsten van dit overleg uiterlijk verwachten?

Antwoord 7
Zie het antwoord op vraag 6.

Vraag 8
Zó! Zoetermeer is blij dat het college dit voornemen heeft. Wij horen graag de uitkomsten van dit overleg.
Kunt u aangeven wanneer we de resultaten van dit overleg uiterlijk kunnen verwachten?

Antwoord 8
Zie het antwoord op vraag 6.

Vraag 9
Zó! Zoetermeer vindt het heel goed dat de brandweer adviseert om structureel ruimte te reserveren voor
scootmobielen in nieuwe woongebouwen. De vraag blijft natuurlijk wat er met die adviezen gebeurt. Kunt u
ons beschrijven hoe dit vorm krijgt bij de volgende gebouwen:

a. De Kroon (voorheen de stadhuistoren). 
b. Lux70 (hoek Luxemburglaan/Duitslandlaan/Berlijnstraat)
c. Engelandlaan 270
d. Engelandlaan (grasveld)

Antwoord 9
Voor De Kroon heeft  de ontwikkelaar in de parkeergarage ruimte gereserveerd voor het stallen van 
scootmobielen. Voor de overige gebouwen geldt dat de omgevingsvergunning nog niet is aangevraagd. 



Vraag 10
Zó! Zoetermeer denkt dat dit een belangrijk probleem is. Het college stelt voor om – in overleg met de
brandweer - de brandveiligheid van elektrische auto’s in parkeergarages ‘bespreekbaar’ te maken. Met wie
wilt u dat gaan bespreken?

Antwoord 10
Dit wordt in overleg met de brandweer bepaald.

Vraag 11
Kan en wil het college dit onderwerp aankaarten in de VRH, met de provincie en met de landelijke overheid 
contact opnemen, zodat er zo snel mogelijk wettelijk kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de 
samenleving?

Antwoord  11
In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden, waarin Zoetermeer is vertegenwoordigd, is 
reeds afgesproken dat de thema’s verdichting en energietransitie de speerpunten worden voor het beleid 
van Brandweer Haaglanden in de periode 2020-2025.
De consequenties van elektrische voertuigen voor brandveiligheid hebben daarin een plek.
Het college is niet voornemens om eigenstandig richting provincie of rijk dit onderwerp aan te kaarten, dat 
doen wij gezamenlijk als VRH-gemeenten.  

Vraag 12
Ziet het college voor zichzelf of voor de gemeenteraad mogelijkheden om in afwachting van regelgeving van 
het rijk – op basis van de APV, of op andere wijze – te regelen dat elektrische auto’s niet in gebouwde 
garages in Zoetermeer kunnen parkeren, en in ieder geval niet worden opgeladen?

Antwoord 12
Nee, een verbod voor het parkeren of opladen van elektrische auto’s in parkeergarages is niet aan de orde.

Vraag 13
Wij ontvangen graag het ‘Plan Brandveilig leven Zoetermeer.’

Antwoord 13
Het Plan Brandveilig Leven 2019 treft u als bijlage bij deze beantwoording aan.

Vraag 14
Wij konden het op de website niet vinden. Staat het ergens? Zo ja waar dan? Zo nee, kan het dan 
gepubliceerd worden?

Antwoord 14
Dit plan is een intern uitvoeringsplan, specifiek voor de gemeente Zoetermeer en wordt niet gepubliceerd.



Vraag 15
Zó! Zoetermeer heeft (nog) niets gemerkt van dit plan. Welke activiteiten zijn er in dit kader in 2019 
uitgevoerd?

Antwoord 15
Het Plan Brandveilig Leven 2019 bevat een overzicht van de uitgevoerde activiteiten. 

Vraag 16
Welke activiteiten komen er nog in 2019?

Antwoord 16
Het Plan Brandveilig Leven 2019 bevat een overzicht van de activiteiten die dit jaar nog gepland staan.

Vraag 17
Wat zijn de effecten van de activiteiten sinds 2016? Komt er een evaluatie?

Antwoord 17
Het is niet mogelijk om de effecten weer te geven van de activiteiten die in het plan opgenomen zijn. Het 
aantal branden is gering. Verder zijn de activiteiten naast preventie ook gericht op de zelfredzaamheid. Dit is 
niet te meten.

Vraag 18
Wij vinden het fantastisch om in een masterclass of anderszins uitgebreid te spreken over de brandveiligheid 
met de VRH. Wij verzoeken u om een dergelijke bijeenkomst in de komende maanden te organiseren. Kan 
dat vóór 1 februari 2020 gebeuren?

Antwoord 18
Het college zorgt ervoor dat dit in afstemming met de griffie wordt georganiseerd.

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot:
Naam    : S.Roza : 
Telefoonnummer : 079-346 8679
E-mailadres : s.roza@zoetermeer.nl 
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