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Onderwerp: Raadsbrief 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 30 maart jongstleden zijn door de fractie van SP schriftelijke vragen over brandveiligheid bij 

portiekflats gesteld. Bij de beantwoording hebben wij afstemming gehad met de brandweer 

(Veiligheidsregio Groningen; hierna VRG). Onderstaand treft u per vraag de beantwoording aan. 

 

Vraag  

Is het college het met de SP eens dat brandmelders, juist in portiekflats waar maar 1 vluchtroute 

is, een goede manier zijn om de brandveiligheid te verhogen? 

 

Het college deelt de mening dat het van groot belang is om de brandveiligheid en dan met name 

vluchtroutes te verhogen.  

 

In de situatie van de portiekwoningen aan de Pieter Langendijkstraat waren rookmelders aanwezig 

in de portiek en in de kantoorruimten. Toen het gebouw in het verleden in gebruik is genomen door 

de Stichting Verslavingszorg heeft de brandweer (VRG) geadviseerd om rookmelders in de portiek te 

plaatsen. Dit advies is destijds opgevolgd, ondanks het feit dat er geen wettelijke verplichting 

bestond.  

 

Vraag 

Heeft het college inzicht in hoeveel flats brandmelders hebben en hoeveel niet? Zo ja, zouden wij 

die gegevens in mogen zien? 

 

Rook melders in woningen, waartoe ook flat woningen behoren, zijn pas sinds 2004 volgens de 

landelijke bouwregelgeving (Bouwbesluit) verplicht voor nieuwe woningen. Voor bestaande 

woningen is er tot op heden geen verplichting tot het hebben van rookmelders. Aangezien geen 
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wettelijke verplichting bestaat om woningen te inspecteren, is bij de brandweer (VRG) niet bekend 

of er rookmelders in (flat) woningen zijn aangebracht. Bij particulier woningbezit heeft de 

brandweer noch de gemeente inzicht in de aanwezigheid van rookmelder. 

 

Vraag 

Zo nee, is het college bereid om met de woningcorporaties in gesprek te gaan om dit in kaart te 

brengen? 

 

Het college heeft Lefier en Groninger Huis benaderd over de aanwezigheid van rookmelders in hun 

portiekflats. Groninger Huis heef veel portiekflats op een automatische brandmeldinstallatie 

aangesloten. Bij een aantal oudere portiekflats is dit niet het geval. De recente gebeurtenissen zijn 

voor Groninger Huis aanleiding om in die portiekflats ook brandmelders te plaatsen. Groninger Huis 

gaat dit voor de zomer doen.  

Ongeveer 70% van de portiekflats van Lefier heeft een rookmelder. In sommige 

portieken/gemeenschappelijke ruimtes zijn rookmelders of brandmeldinstallaties geplaatst. Lefier 

gaat de komende jaren in alle woningen rookmelders plaatsen waar die nog niet aanwezig zijn. 

Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat vanaf 1 juli 2022 rookmelders verplicht zijn in de 

bestaande woningvoorraad.  

 

Vraag 

En is het college bereid om in gesprek te gaan met de woningcorporaties om ze te bewegen om alle 

huurflats te voorzien van brandmelders om zo groter leed te voorkomen? 

 

In bovenstaand antwoord is reeds verwoord dat het gesprek hierover is opgestart. Wij blijven in 

gesprek met de woningcorporaties om dit punt onder de aandacht te houden en de voortgang van 

het plaatsen van rookmelders.  

 

Resumé 

De betreffende portiekflats zijn gerealiseerd voor 2004. Dit betekent dat geen wettelijk kader 

aanwezig is die de aanwezigheid van rookmelders verplicht stelt. Zij voldoen aan de eisen van het 

Bouwbesluit 2012. Ondanks het ontbreken van dit wettelijk kader vinden wij brandveiligheid 

belangrijk. In de gesprekken die wij voeren met de woningcorporaties wijzen wij met klem op het 

treffen van maatregelen voor het borgen van de veiligheid van de huurders.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 


