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Geachte mevrouw Mooijman,
Middels deze brief beantwoorden wij de vraag die door de fractie van GroenLinks is gesteld over de
inventarisatie van brandbare gevels.
Vraag
We lazen in de Volkskrant van 17 juni jl dat er in Nederland nog meer 100 flats mogelijk
brandgevaarlijk zijn. En met dat brandgevaarlijk bedoelen we brandgevaarlijk zoals de Grenfelltoren in Londen die 3 jaar geleden door het gebruik van bepaalde gevelbeplating zo extreem
brandbaar dat 80 mensen overleden. Kort na die brand waarschuwden deskundigen dat
vergelijkbare constructies ook bij hoge gebouwen in Nederland zijn toegepast.
In november 2018 heeft de minister toen alle gemeenten gevraagd een inventarisatie te maken
van mogelijke risicopanden. Uit een staatje wat als link is toegevoegd aan het (online)-artikel in de
Volkskrant blijkt dat Hengelo tot de gemeenten behoort die de inventarisatie nog niet heeft
afgerond.
Wij vragen het college of de informatie in de krant klopt en zo ja, of u ons kunt vertellen wanneer
deze inventarisatie afgerond gaat worden?
Beantwoording:
De informatie in de krant is juist. Nadat de minister in 2018 heeft gevraagd om een inventarisatie
hebben wij wel een quick-scan uitgevoerd. Recent is een onderzoek uitgevoerd om uit te sluiten of
tijdens de quick-scan zaken over het hoofd zijn gezien. Dat is niet het geval.
Hieruit volgt dat in Hengelo geen gebruik is gemaakt van de in het onderzoek genoemde
gevelbeplating in woon- of zorggebouwen met een vloer hoger dan 20 meter.
Met vriendelijke groet,
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