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Betreft Instorten tribune NEC stadion

Geachte heer/mevrouw,

Op 5 november zijn de voorlopige bevlndingen gepresenteerd over het instorten
van de staantribune in het Goffert Stadion (mogelijke link naar presentatie

Nijmegen).

Het instorten van de staantribune van het NEC-stadion is het gevolg van twee

oorzaken, die gecombineerd hebben geleid tot de instorting^. Een belangrijke
oorzaak is dat er bij het ontwerp van de tribune al een fout zat in de constructieve
berekening. Daarnaast was de belasting door de supporters bij de instorting hoger
dan waarvan men uitgaat in de bouwvoorschriften. Als het oorspronkelijk ontwerp
echter goed was geweest, dan had deze hogere belasting naar verwachting niet
geleid tot de instorting.

Bij het NEC-stadion was er door een fout in de constructieve berekening dus
sprake van een heel specifieke situatie. Desalniettemin vind ik het belangrijk dat
gebouweigenaren, om onnodige risico's te voorkomen, ook bij de andere stadions
(betaald voetbal) nagaan hoe het staat met de constructieve veiligheid van hun
staantribunes. Uit informatie van de KNVB blijkt dat ook in uw stadion sprake is

van een staantribune.

Ik roep u daarom op de constructieve veiligheid van uw staantribune te laten
beoordelen door een deskundige constructeur. Mogelijk heeft u dat al eerder laten
doen. U bent als eigenaar primair zelf verantwoordelijk dat uw stadion veilig is. Ik
heb ook een brief gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders van
uw gemeente (bevoegd gezag) met het verzoek erop toe te zien dat u deze
beoordeling uitvoert of heeft laten uitvoeren. Voor de beoordeling van de
constructieve veiligheid van voetbalstadions heb ik eerder een protocol
gepubliceerd in juni 2020^. Dit protocol is ook door de regiegroep Voetbal en
Veiligheid op 15 maart 2021 in een brief onder uw aandacht gebracht en daarbij
is geadviseerd om dit protocol op zo kort mogelijke termijn te gaan volgen.

^ httDs://www.niimeaen.nl/nieuws/nieuwsdos5iers/instDrtina-tribune-element-de-qoffert
^ Protocol Beoordeling constructieve veiligheid Stadions Betaald Voetbal I Richtliin I
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Vanuit de bouwvoorschriften (Bouwbesluit 2012) geldt de NEN 8700 voor de

constructieve veiligheid van tribunes van bestaande stadions. De belasting door

personen waarop de tribunes moeten zijn uitgerekend is 5 kN/m^. Hieraan moet
uw tribune rekenkundig tenminste voldoen. Daarnaast is een visuele beoordeling

nodig om te zien of er mogelijk aanwijzingen (zoals scheurvorming) zijn dat de

tribune onvoldoende sterk is.
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Bij het NEC-stadion is gebleken dat de belasting tijdens de instorting hoger waren

dan 5 kN/m^ door het gezamenlijk springen van de dicht op elkaar staande
personen op de staantribune. Als de tribune goed is uitgerekend en gebouwd

uitgaande van de normbelasting 5 kN/m^ is er hoogstwaarschijniijk geen direct
gevaar voor instorting bij deze hogere belasting. Wei wordt bij deze hogere

belasting uiteindelijk het wettelijke veiligheidsniveau achter de rekenregels in NEN

8700 niet gehaald. Op grond van de algemene zorgplicht in de bouwregelgeving

wordt u geacht passende maatregelen te nemen om een hogere belasting dan

volgt uit de bouwvoorschriften te voorkomen, tenzij de tribune al op een hogere

belasting is berekend.

Ik vertrouw op uw medewerking.

Hoogachte nd,

de ministe

drs. jCFTTijllongren

r van Binnenlar^se Zaken en Koninkrijksrelaties,
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