
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 42 vragen 
19R.00093 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum 12 februari 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 

Portefeuille(s) : Energietransitie 

Contactpersoon K. Beek 

Tel.nr. : 8699 

E-mailadres beek.k@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Reem Bakker van de Fractie Bakker over duurzaamheid en veiligheid 

Beantwoording van de vragen: 

1) Kunt u, als VRU, binnen de huidige wet- en regelgeving voldoende toezicht en controle uitoefenen op 
duurzaamheids- en milieu initiatieven binnen gemeenten? 

De VRU heeft hierin geen wettelijke taak, deze ligt bij andere overheden. 

2) Voor het plaatsen en activeren van de buurtbatterij in Woerden was geen vergunning nodig. Toch kan 
zo'n batterij gevaar opleveren voor omwonenden en zijn ermede door toedoen van de VRU aanvullende 
veiligheidsmaatregelen genomen. Zijn er op milieu- en duurzaamheidsgebied meerdere van dit soort zaken 
te benoemen waarbij de VRU eigenlijk op een eerder moment betrokken wil zijn? Zo ja welke en hoe wilt u 
dan eerder betrokken zijn? 

De VRU is graag in een vroeg stadium betrokken bij de aanvragen en/of meldingen van de plaatsing van 
bijvoorbeeld windmolens of zonne-energievelden. Dit zorgt er voor dat de VRU zich ook kan prepareren op 
repressieve inzetten indien nodig. Bij de buurtbatterij Anton Mauvestraat is dit gebeurd, zie 
raadsinformatiebrief 18R.00839. 

3) Zijn de veiligheidsregio's betrokken bij de klimaattafels en indien dat het geval is welke rol nemen zij 
daarin aan? 

Momenteel is de VRU niet actief betrokken bij de klimaattafels. 

4) Welke zaken m. b. t. de energietransitie zijn voor de VRU belangrijk waar het gaat om de veiligheid van 
burgers in de provincie Utrecht? 

Bij de energietransitie spelen dezelfde zaken als bij andere nieuwe ontwikkelingen. Voor de VRU zijn er 
geen specifieke aandachtspunten, die afwijken van dergelijke andere nieuwe ontwikkelingen. 

5) Is het grootschalig plaatsen van buurtbatterijen en thuisbatterijen volgens de VRU veilig? 

Het grootschalige plaatsen van buurtbatterijen is niet aan de orde. De VRU ì Brandweer Nederland werkt 
samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan normen voor het plaatsen van 
buurtbatterijen. Er zijn daarnaast verschillende ontwikkelingen en initiatieven met nieuwe energiebronnen. 
De VRU volgt deze ontwikkelingen. Bij zorgvuldige toepassing, installatie en gebruik en met de juiste 
preventieve maatregelen zijn deze voldoende veilig. 

6) Welke gevaren zitten er aan buurtbatterijen en thuisbatterijen? 
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Zie antwoord vraag 5. 

7) Verwacht de VRU tgv energieontwikkelingen in het kader van de energietransitie meer 
veiligheidsincidenten? Zo ja, waarom en welke maatregelen kunnen genomen worden om dit te 
voorkomen? 

Zie antwoorden bij vraag 4 en 5, en raadsinformatiebrief 18R.00807. 

Bijlagen: 

Artikel 42-vragen geregistreerd in Corsa onder nummer: 19.002662 
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Van: Reem Bakker <raadslidreembakker@gmail.com>  

Verzonden: vrijdag 28 december 2018 11:23 

Aan: Veiligheidsregio Utrecht <info@VRU.NL> 

Onderwerp: Vragen duurzaamheid en veiligheid 

  

Geachte lezer, 

  

Mijn naam is Reem Bakker en ik ben onafhankelijk gemeenteraadslid in de gemeente 

Woerden. 

  

Het is mij opgevallen dat er recentelijk meer milieu- en duurzaamheid gerelateerde branden of 

incidenten zijn. Zo moet de brandweer vaker uitrukken voor branden ontstaan door niet-

chemische onkruidbestrijding, branden aan zonnepanelen en in de gemeente Woerden is 

recentelijk een buurtbatterij (accu) in de wijk het Schilderskwartier, stilgelegd die een gasloze 

wijk van stroom moet voorzien. 

  

Ik heb de indruk dat de VRU is overvallen door een aantal initiatieven van gemeenten (op het 

gebied van milieu en duurzaamheid) maar dat daarin nu een inhaalslag wordt gemaakt (o.a. 

aanvullende maatregelen mbt de buurtbatterij in Woerden). 

  

Als gemeenteraadslid, met een grote interesse in veiligheid heb ik een aantal vragen aan u: 

  

1) Kunt u, als VRU, binnen de huidige wet- en regelgeving voldoende toezicht en controle 

uitoefenen op duurzaamheids- en milieu initiatieven binnen gemeenten? 

2) Voor het plaatsen en activeren van de buurtbatterij in Woerden was geen vergunning 

nodig. Toch kan zo'n batterij gevaar opleveren voor omwonenden en zijn er mede door 

toedoen van de VRU aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Zijn er op milieu- en 

duurzaamheidsgebied meerdere van dit soort zaken te benoemen waarbij de VRU eigenlijk op 

een eerder moment betrokken wil zijn? Zo ja welke en hoe wilt u dan eerder betrokken zijn? 

3) Zijn de veiligheidsregio's betrokken bij de klimaattafels en indien dat het geval is welke rol 

nemen zij daarin aan? 

4) Welke zaken mbt de energietransitie zijn voor de VRU belangrijk waar het gaat om de 

veiligheid van burgers in de provincie Utrecht? 

5) Is het grootschalig plaatsen van buurtbatterijen en thuisbatterijen volgens de VRU veilig? 

6) Welke gevaren zitten er aan buurtbatterijen en thuisbatterijen? 

7) Verwacht de VRU tgv energie ontwikkelingen in het kader van de energietransitie meer 

veiligheidsincidenten? Zo ja, waarom en welke maatregelen kunnen genomen worden om dit 

te voorkomen? 

  

Hopelijk wilt u deze vragen beantwoorden. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Reem Bakker  

Onafhankelijk gemeenteraadslid Woerden 

  

PS Als bijlage stuur ik u twee stukken toe van het college van B en W in de gemeente 

Woerden mbt de buurtbatterij in het Schilderskwartier. 
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