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In deze brief informeer ik u over de voortgang van de inventarisatie 
brandveiligheid gevels. Hiermee geef ik invulling aan de motie van de leden 
Koerhuis en Beckerman (Kamerstuk 28 325, nr. 221) en mijn toezegging tijdens 
het Commissiedebat Bouwregelgeving d.d. 11 november jongstleden.   
 
Landelijk onderzoek onder 80 gemeenten 
Eind 2018 heb ik aan gemeenten gevraagd1 om de meest risicovolle gebouwen te 
inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat de eigenaren van deze 
gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels. Om een 
landelijk beeld te krijgen van de voortgang heb ik eerder onderzoek laten 
uitvoeren onder een representatieve steekproef van 80 gemeenten. In de bijlage 
zijn deze gemeenten genoemd. Ik heb uw Kamer over de resultaten van dit 
onderzoek geïnformeerd op 16 juni 2020 (28 325, nr. 213). De conclusie was 
toen dat ten minste 91% van alle gemeenten invulling had gegeven aan de 
inventarisatie. Ten minste 60% van alle gemeenten was klaar met de 
inventarisatie. Ten minste 31% van de gemeenten was nog bezig met de 
inventarisatie.  
 
Om de huidige stand van zaken na te gaan, heb ik recent navraag gedaan bij de 
34 (van de 80) gemeenten die juni 2020 nog niet waren begonnen met 
inventarisatie of deze nog niet hadden afgerond. Uit deze navraag is gebleken dat 
nu 100% van de gemeenten invulling heeft gegeven aan de inventarisatie en dat 
97% de inventarisatie volledig heeft afgerond. Bij 16 gemeenten die klaar zijn, 
zijn één of meer gebouwen gevonden waarvan de gevel niet voldeed aan de 
bouwregelgeving. In totaal gaat het om circa 40 gebouwen waarbij maatregelen 
nodig bleken. Op de uitvoering van de maatregelen zien de gemeenten toe. 
 
Informatie provincies 
Omdat uit het hiervoor genoemde steekproefonderzoek in juni 2020 bleek dat de 
voortgang van de inventarisatie nog onvoldoende was, heb ik in september 2020 
aan de provincies verzocht dit onderwerp mee te nemen bij hun interbestuurlijk 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/11/30/onderzoek-brandveiligheid-
gevels 
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toezicht op gemeenten. Over dit verzoek heb ik toen alle gemeenten 
geïnformeerd.  
 
In mijn antwoorden op Kamervragen van 18 juni 2021 (Aanhangsel van de 
Handelingen 2020-2021 nr. 3221) heb ik een tussenstand gegeven. Hieronder 
geef ik u de actuele stand van zaken.  
 
  In de provincie Drenthe zijn elf van twaalf gemeenten klaar met de 

inventarisatie en bij deze gemeenten zijn geen gebouwen gevonden waarbij 
maatregelen nodig zijn. Eén gemeente heeft de inventarisatie nog niet 
afgerond. 

  In de provincie Flevoland zijn alle zes gemeenten klaar met de inventarisatie 
en zijn geen gebouwen gevonden waarbij maatregelen nodig zijn.  

  In de provincie Friesland zijn alle achttien gemeenten klaar met de 
inventarisatie en bij één gemeente is daarbij één gebouw gevonden waarbij 
maatregelen nodig waren.  

  In de provincie Groningen zijn negen van de tien gemeenten klaar met de 
inventarisatie, bij twee gemeenten zijn daarbij ieder één gebouw gevonden 
waarbij maatregelen nodig waren. Eén gemeente heeft de inventarisatie nog 
niet afgerond.  

  In de provincie Overijssel zijn alle 25 gemeenten klaar met de inventarisatie. 
Bij één gemeente zijn daarbij drie gebouwen gevonden waarbij maatregelen 
nodig waren.  

  In de provincie Utrecht zijn alle 26 gemeenten klaar met de inventarisatie. Bij 
twee gemeenten zijn in totaal vier gebouwen gevonden waarbij maatregelen 
nodig waren.  

  In de provincie Noord-Brabant zijn alle 61 gemeenten klaar met de 
inventarisatie. Een aantal gemeenten is nog bezig met het vervolgtraject 
richting gebouweigenaren.  

  De provincie Gelderland heeft tot nu toe informatie van 37 van de 51 
gemeenten. Alle 37 gemeenten zijn klaar. Bij 3 gemeenten daarvan zijn ieder 
één gebouw gevonden waarbij maatregelen nodig waren.  

  De overige provincies hebben geen informatie bij al hun gemeenten vergaard. 
Wel zijn alle provincies het ministerie behulpzaam geweest bij het navragen 
van de stand van zaken bij de gemeenten uit de steekproef en door hun 
eerdere acties richting gemeenten waarover ik u op 18 juni 2021 heb 
geïnformeerd.  
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Concluderend 
Uit de representatieve steekproef onder de 80 gemeenten volgt dat nagenoeg alle 
gemeenten klaar zijn met de inventarisatie. Het aantal gebouwen waarbij 
uiteindelijk maatregelen nodig bleken, is beperkt en gemeenten zien toe op de 
uitvoering daarvan. Dit landelijke beeld wordt bevestigd uit de informatie van de 
provincies. Ik ben de provincies erkentelijk voor hun inzet. 
 
Ik ben tevreden over dit resultaat en ga ervan uit dat de inventarisatie ook bij de 
resterende gemeenten wordt afgerond. Het toezicht op de brandveiligheid van 
gebouwen is de taak van de gemeente. De gemeenteraad kan het College van 
Burgemeester en Wethouders als bevoegd gezag daarop aanspreken.  
 
 
  
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
drs. K.H. Ollongren 
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Bijlage Steekproef 80 gemeenten 

Achtkarspelen Meppel 
Alkmaar Nederweert 
Almere Noordenveld 
Alphen a/d Rijn Noordoostpolder 
Amsterdam Oldenzaal 
Apeldoorn Olst-Wijhe 
Baarn Opmeer 
Bernheze Renswoude 
Bladel Rheden 
Bronckhorst Roermond 
Bunnik Rotterdam 
Buren Scherpenzeel 
De Bilt Schiermonnikoog 
De Friese Meren 's-Hertogenbosch 
De Wolden Sittard-Geleen 
Delft Soest 
Delfzijl Steenbergen 
Diemen Stichtse Vecht 
Dinkelland  Sudwest Fryslân 
Dordrecht Terneuzen 
Duiven Teylingen 
Ede Tilburg 
Eindhoven Tubbergen  
Emmen Tytsjerksteradiel 
Enschede Utrecht 
Epe Valkenburg a/d Geul 
Groningen Veendam 
Haarlemmermeer Venlo 
Harlingen Waddinxveen 
Hattem West Maas en Waal 
Heerlen Westervoort 
Hilversum Westland 
Koggenland Westvoorne 
Krimpen a/d IJssel Wierden 
Leeuwarden Wijchen 
Leidschendam-Voorburg Winterswijk 
Lochem Woerden 
Loppersum Zaanstad 
Maastricht Zaltbommel 
Meerssen Zoetermeer 


