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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00996 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 1 december 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s)  : Vergunningen, toezicht en handhaving 

Contactpersoon : D. Kasbergen 

Tel.nr. : 8982 

E-mailadres : kasbergen.d@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Brandveiligheid gevels hoge gebouwen  

 

Kennisnemen van: 
Onderzoek naar de brandveiligheid van gevels in de gemeente Woerden.  
 

Inleiding: 
Op 14 juni 2017 vond in Londen de brand in de Grenfell Tower plaats. Bij deze brand was sprake van een 
snelle branduitbreiding langs de gevel. Omdat in Nederland zorgen leefden over de brandveiligheid van 
gevels, heeft de minister in afstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten 
gemeenten te vragen om de meest risicovolle gebouwen te inventariseren en vervolgens een onderzoek 
naar de brandveiligheid van de gevels in gang te zetten. In de gemeente Woerden heeft de gevraagde 
inventarisatie en onderzoek plaatsgevonden. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitkomst 
van deze inventarisatie en het onderzoek.  

 

Kernboodschap: 

Omdat wij het belangrijk vinden dat gebouwen in de gemeente brandveilig zijn voor bewoners of gebruikers 
heeft de gemeente Woerden gehoor gegeven aan het verzoek van de minister om onderzoek te doen naar 
de brandveiligheid van gevels.  
 

Allereerst heeft in samenspraak met de deskundigen van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een 
inventarisatie plaatsgevonden naar de meest risicovolle gebouwen in de gemeente Woerden. Er is daarbij 
gekeken naar gebouwen waarbij de brandveiligheid van de gevels een rol speelt. Bij deze inventarisatie is 
gebruik gemaakt van het protocol ‘Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels’, welke door de VNG 
en de minister is opgesteld. Uit deze inventarisatie zijn twee gebouwen naar voren gekomen waarbij nadere 
inspectie benodigd was, te weten het St. Antonius ziekenhuis en Careyn Weddesteyn.  
 

Deze gebouwen zijn nader onderzocht door de deskundigen van de VRU. De beoordeling heeft 
plaatsgevonden aan de hand van het protocol ‘Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels’ en de 
risicotool ‘Brandveiligheid gevels’. De VRU heeft aan de hand van een inspectie van beide gebouwen 
beoordeeld dat de onderzochte gevels geen direct gevaar voor de brandveiligheid bezitten. Bij dit 
onderzoek is gekeken naar de gevel- en gebouwkenmerken. Het onderzoek naar de brandveiligheid van 
gevels in de gemeente Woerden is daarmee afgerond. De instellingen zijn door de gemeente geïnformeerd 
over het onderzoek en de uitkomst daarvan.  
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Financiën: 
 

 N.v.t. 

Vervolg: 
De minister zal worden geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek.  
 

Bijlagen: 
N.v.t. 

 

 

 

 

 

Secretaris Burgemeester 

  

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer 
 


