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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Jaap van der Does en Lia Arentshorst
van de Fractie van LijstvanderDoes
over brandveiligheid in de ondergrondse garage aan de Meulmansweg in Woerden

Beantwoording van de vragen:

1. Is het college bekend met de aanwezigheid van elektrische oplaadpunten in het hart van de
ondergrondse parkeergarage aan de Meulmansweg in Woerden en wellicht ook in andere garages?
Antwoord:
Ja, voor de openbare parkeergarages is dat bekend. De Castellum-garage aan de Meulmansweg heeft drie
dubbele oplaadpunten op beide parkeerlagen. De openbare parkeergarage Defensie-eiland heeft eveneens
drie dubbele oplaadpunten voor EV-voertuigen.
Het aanleggen van laadpalen in parkeergarages is niet vergunningplichtig. Wij hebben daarom geen inzicht
in de aanwezigheid van laadpunten in particuliere parkeergarages.

2. Deelt het college de mening van deskundigen dat het opladen van elektrische auto’s bij oplaadpunten in
(ondergrondse) parkeergarages tot brandgevaarlijke situaties kan leiden? Zo neen. Waarom niet? Zo ja, zie
vraag 3.
Antwoord:
Het laden van elektrische voertuigen is ten opzichte van auto’s met benzine of diesel een risicovolle
activiteit waardoor als gevolg van een technisch mankement kortsluiting kan ontstaan met als gevolg brand.
Brand kan worden veroorzaakt door o.a. ondeugdelijke / beschadigde laadkabels. Daarnaast kan als
gevolg van het beschadigen van de laadpaal, doordat deze bijvoorbeeld is aangereden, brand ontstaan,
maar ook door ondeugdelijke aanleg van de installatie. Ook moet een laadpaal niet worden ingebouwd met
allerlei materialen waardoor deze zijn warmte niet kwijt kan. Bij de toepassing van snelladers is het
belangrijk dat de elektrische infrastructuur aan hogere veiligheidseisen voldoet.
Recent zijn er door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) praktische maatregelen opgesteld om EVvoertuigen zo veilig mogelijk te stallen en op te laden in (ondergrondse) parkeergarages. Ook de
Brandweer Nederland heeft op 08 mei 2020 een advies uitgebracht voor het realiseren van
laadvoorzieningen voor EV-voertuigen in parkeergarages.
IFV en Brandweer Nederland werken aan een Infoblad parkeergarages en elektrische voertuigen dat
verwacht wordt medio juli 2020, met tips voor risicobeheersing en incidentbestrijding.
De Veiligheids Regio Utrecht (VRU) is inhoudelijk betrokken bij het tot stand komen van dit Infoblad.

3. Is het college bereid zodanige maatregelen te nemen in de ondergrondse parkeergarage aan de
Meulmansweg in Woerden waardoor de veiligheid voor bezoekers aan de garage en bewoners boven de
garage gewaarborgd wordt?
Antwoord:
Wij zijn van mening dat onze laadpunten in de garages al voor een groot deel aan de voorlopige praktische
maatregelen van IFV en het advies van Brandweer Nederland voldoen.
Zo zijn de opladers niet van het type snelladers. Ook zijn de systemen aangelegd door deskundige
installateurs. De opladers hebben een stalen ommanteling zodat bij beschadiging niet snel kortsluiting kan
ontstaan. De plaats van de opladers tegen de wanden en de aanwezigheid van zogenaamde biggenruggen
aan het einde van de parkeervakken voorkomt dat wanden (met opladers) aangereden worden.
De parkeergarage Defensie-eiland heeft voorts een sprinklerinstallatie. De oplaadpunten bevinden zich hier
vrijwel direct onder aan de hellingbaan, dus dicht bij de inrit/uitgang.
Voor wat betreft de laadpunten in de Castellum-garage geldt dat deze zich dieper in de garage bevinden.
De oplaadpunten bevinden zich echter wel direct naast de voetgangersingang op het Kerkplein. Volgens
het aanvalsplan van de brandweer wordt deze ingang gebruikt bij het bestrijden van de brand. In het
trappenhuis van de voetgangersingang bevindt zich ook de droge brandweer-blusleiding.
Daarnaast wordt in deze garage het repressief optreden van de brandweer geborgd door de aanwezigheid
van een RookWarmteAfvoer-installatie.
Wij zijn zeker bereid om -als dat nodig is- eventuele extra maatregelen te nemen om de risico’s voor het
ontstaan van brand nog verder te verminderen en de mogelijkheden voor de brandrepressie te verbeteren.
Op dit moment hebben wij daar echter nog geen zicht op. De Veiligheids Regio Utrecht heeft aangegeven
dat dit maatwerk is en er per parkeergarage aan de hand van het Infoblad een toetsing uitgevoerd kan
worden.
Wij zullen het Infoblad parkeergarages en elektrische voertuigen van IFV en brandweer Nederland dat in de
komende weken zal verschijnen afwachten en vervolgens zullen wij de situaties van onze openbare
parkeergarages toetsen aan het Infoblad. Aan de VRU hebben wij inmiddels opdracht gegeven om -na het
verschijnen van het Infoblad medio juli 2020- een zogenaamd constateringsrapport op te stellen.
Wij zullen uw raad via een Raadsinformatiebrief nader informeren over de uitkomsten van de toetsingen.
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