
Rotterdam, 26 maart 2019. 19bb12284

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over ‘brandveiligheid in seniorencomplexen1’.

Portefeuillehouder: S A. Kurvers

Aan de Gemeenteraad.

Op 5 februari 2019 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
brandveiligheid in seniorencomplexen. (19bb11686)

Inleidend wordt door het raadslid gesteld:
“Meneer Jansen, 80 jaar. is nog volop aan het genieten van zijn vrijheid in zijn 
zelfstandige woning in een seniorencomplex. De enige lasten op het moment is dat 
gehoorapparaat wat nooit goed lijkt te werken of altijd op de verkeerde frequentie staat. 
Jansen, die rustig zijn boterhammetje staat te smeren, heeft niet door dat het brandalarm 
buiten zijn appartement af gaat en rook inmiddels onder zijn deur door dringt. Plots staat 
er een brandweerman naast hem die luidkeels verklaart dat Meneer Jansen NU het 
gebouw moet verlaten. De brand was ontstaan bij zijn buurvrouw van 86 jaar die 
vergeten was een pan van het vuur te halen. Meneer Jansen schrikt zich een ongeluk 
door de plotselinge verschijning van de brandweerman maar hij komt er wel zonder 
kleerscheuren vanaf.

Dit is helaas voor veel andere senioren bij brand in (senioren)woningen vaak niet het 
geval. Dat blijkt uit de spijtige berichtgeving van het Algemeen Dagblad die laat weten 
dat zondag 3 februari een 87-jarige man is overleden in een flatwoningbrand1. 
Omwonenden hebben de brand opgemerkt en de brandweer genotificeerd. De bewoner 
zelf is gevonden in zijn slaapkamer en reanimatie mocht helaas niet meer baten.
Oorzaak van de brand was volgens de brandweer letterlijk vlam in de pan en was dus 
ontstaan in de keuken.

Naar aanleiding van de brand en de 87-jarige man die om het leven is gekomen, 
benadrukt de brandweer nogmaals in een interview met RTV Rijnmond dat ouderen 
steeds vaker slachtoffer zijn van dodelijke woningbranden. Peter Schuurmans 
(brandweer Rotterdam-Rijnmond) geeft aan dat naar verwachting het aantal doden bij 
woningbrand, met name onder senioren, zal verdubbelen in 20302. Er moet een 
bewustzijn van brandveiligheid gecreëerd worden in seniorencomplexen. Maar er 
moeten ook zeker de nodige voorzieningen komen. Voorzieningen zoals rookmelders op 
de juiste plaatsen als iemand slecht ter been is of minder op gas koken en meer op 
elektriciteit.

1 https://www.ad.nl/waterweg/man-87-overleden-bii woningbrand-vlaardingen~a7222d69/
2 https://www.rijnmond.nl/nieuws/177986/Brandweer maakt zich-zorgen-over-ouderen-bij-brand
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De brandweer wil maatregelen. Zo ook 50PLUS Rotterdam.

50Plus heeft meermaals gepleit voor het aanscherpen van de 
brandveiligheidsvoorschriften in seniorencomplexen. In februari 2018 heeft minister 
Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken toegezegd de regelgeving aan te scherpen.
De brandveiligheid van seniorencomplexen volstaat niet doordat de bouwregelgeving 
uitgaat van zelfredzame personen en veel senioren zijn dat niet. De overheid wi' dat 
ouderen langer zelfstandig wonen, dat moet dan wel veilig zijn. Een onderzoek van De 
Brandweeracademie liet destijds ook blijken dat senioren bij brand niet zelfredzaam zijn. 
En dat senioren niet binnen 1 minuut na het ontdekken van de brand hun appartementen 
verlaten. De cijfers zijn schrikbarend. De helft van de dodelijke slachtoffers door brand 
zijn 60-plussers. Dit is een gemiddelde over 8 jaar en dus een structureel gegeven.3

De mate van zelfredzaamheid wordt bepaald door de mate van mobiliteit, zicht, gehoor 
en verstandelijk vermogen. Een persoon is verminderd (of beperkt) zelfredzaam als er 
sprake is van een beperking in mobiliteit, zicht of gehoor. Nu worden wij er toch weer cru 
aan herinnerd dat senioren bij brand niet zelfredzaam zijn en dat de huidige 
brandveiligheidsvoorschriften in seniorencomplexen en flatwoningen een probleem 
vormen. 50Plus Rotterdam wil weten wat het college aan dit aanhoudende probleem in 
onze gemeente doet of gaat doen.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
50Plus Rotterdam wil weten of het college van B&W, gezien de stijgende cijfers in 
senioren-slachtoffers van dodelijke branden, de urgentie van het 
brandveiligheidsprobleem in seniorencomplexen inziet?

Antwoord:
Wij zijn ons bewust van het verhoogde risico dat senioren, maar ook andere bewoners 
met fysieke of psychische beperkingen, bij brand kunnen lopen. Ook de bovenmatige 
inzet van de hulpverleningsdiensten bij calamiteiten in dergelijke situaties is een 
aandachtspunt. Brandveiligheid voor kwetsbare bewoners van wooncomplexen heeft 
steeds meer maatschappelijke en politieke aandacht. Dat is mede te danken aan de 
aandacht die de gemeente Rotterdam al járen voor dit onderwerp heeft.

Vraag 2:
Zo ja, wat doet het college eraan om deze seniorencomplexen brandveiliger te 
maken? In acht nemend dat het aan de gemeente is om gebouweigenaren te 
manen tot een brandveiliger complex.

Antwoord:
Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig wonen in woningen en woongebouwen 
zijn niet specifiek bedoeld voor bewoners die minder zelfredzaam zijn: het zijn 'gewone 
woningen’. Het Bouwbesluit voor deze categorie woningen (‘gewoon wonen’) gaat uit 
van bewoners die gezond en mobiel zijn.

3 https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20170412-BA-Jaaroverzicht-fatale-woningbranden 2016.pdf?param ;0
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Extramuralisatie is een gevolg van landelijk beleid en heeft als onbedoeld effect dat 
kwetsbare mensen in woningen wonen waaraan geen speciale eisen (kunnen) worden 
gesteld, met alle risico’s van dien.

De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van het gebouw als geheel (de 
algemene ruimten, de buitenschil etc.) ligt inderdaad bij de gebouweigenaren.
De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid jņ de woning ligt echter bij de bewoner. 
Deze verdeling van verantwoordelijkheden is een belangrijk uitgangspunt.

Bewoners
Bewoners worden door middel van voorlichting aangespoord tot brandveilig gedrag en 
bijvoorbeeld het aanbrengen van rookmelders. Het team Veilig Leven van de Brandweer 
speelt hierbij een belangrijke rol.

Gebouweigenaren
Doordat het Bouwbesluit uitgaat van bewoners die gezond en mobiel zijn kan de 
gemeente strikt genomen geen extra brandveiligheidseisen stellen. Wél is het mogelijk 
om gebouweigenaren te wijzen op hun morele verantwoordelijkheid om rekening te 
houden met hun bewoners en waar nodig iets extra’s te doen.

De gemeente Rotterdam zet hierbij in op de volgende maatregelen.

Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam heeft om deze reden samen met de Brandweer 
een wekelijks spreekuur voor gebouweigenaren die kwetsbare bewoners huisvesten. De 
term ‘kwetsbare bewoners’ wordt gehanteerd: senioren, maar ook andere minder 
zelfredzame bewoners, zoals mensen met een handicap en mensen met verward 
gedrag. Tijdens deze spreekuren wordt bijvoorbeeld gesproken over de transformatie 
van zorgcomplexen, maar ook over gewone wooncomplexen waarin de bewoners steeds 
ouder en kwetsbaarder worden. Bij bouw- en verbouwplannen of herbestemming krijgen 
de eigenaren advies over een risicogerichte aanpak van de brandveiligheid.

Het onderwerp brandveiligheid maakt ook onderdeel uit van het reguliere overleg dat 
Stadsontwikkeling heeft met de corporaties.

Op 29 mei 2018 werd de Top Verwarde Personen gehouden, op initiatief van de politie, 
de brandweer, enkele corporaties en zorginstellingen. Eén van de onderwerpen was 
brandveiligheid voor kwetsbare bewoners. Vragen die zijn besproken: hoe worden de 
risico’s achter de voordeur gesignaleerd, wat wordt daarmee gedaan en wat kan 
structureel aan de samenwerking worden verbeterd? Deze vruchtbare bijeenkomst heeft, 
behalve tot veel media-aandacht, een brede samenwerking opgeleverd tussen SO, MO, 
VRR, corporaties, politie en zorginstellingen.

Daaruit is een pilot gekomen die momenteel wordt uitgevoerd. Doelen daarvan zijn:
* het netwerk van betrokken partijen verstevigen en leren van de samenwerking;
* inzicht krijgen in welke ‘kwetsbare gebouwen’ grote concentraties ‘kwetsbare 

bewoners’ wonen, en hoe deze informatie het beste kan worden gedeeld;
« het komen tot oplossingen en die ook implementeren (bouwkundige oplossingen, 

bewustwording, innovatieve oplossingen als domotica, etc ).
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Vraag 3:
Wat zijn de exacte plannen voor de voorzieningen en aanpassingen in de 
bouwregelgeving van brandveiligheid in seniorencomplexen?

Antwoord:
Minister K. Ollongren heeft op 31 januari 2019 een brief naar de Kamer gestuurd, getiteld 
“Stand van zaken uitvoering diverse toezeggingen en moties over brandveiligheid 
ouderen” (kenmerk 2018-0000914762). De belangrijkste punten op het gebied van 
brandveiligheid van woongebouwen zijn:

« De minister is voornemens de eis voor zelfsluitende woningtoegangsdeuren in 
gebouwen met inpandige gangen op te nemen in het huidige Bouwbesluit 2012.

» In het toekomstige Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL, onderdeel van de 
Omgevingswet) zijn zwaardere rookdoorgangseisen opgenomen voor nieuwe 
gebouwen. Deze eisen kunnen nog niet worden opgenomen in het Bouwbesluit 
2012, omdat eerst de NEN-norm moet worden aangepast.

» Mensen kunnen te maken hebben met een dusdanig grote variatie aan mentale 
en/of fysieke beperkingen dat net ondoenlijk is om voor dergelijke specifieke 
gevallen bouwvoorschriften in de landelijke wetgeving op te nemen. De minister 
stelt dat B&W met een maatwerkaanpak, op grond van artikel 13 van de 
Woningwet, wel hogere eisen kunnen stellen aan een specifiek bestaand 
gebouw. In een wijziging van het Bouwbesluit 2012 zal de minister komend 
voorjaar verduidelijken hoe een aanschrijving op grond van artikel 13 een rol kan 
spelen bij verbouw van een woongebouw. De gemeente Rotterdam wacht de 
maatwerkaanpak van het ministerie af. Nadat de maatwerkaanpak bekend is 
gemaakt zal zo snel mogelijk worden beoordeeld in welke gevallen deze aanpak 
soelaas kan bieden.

* De mogelijkheid wordt onderzocht om een nieuwe gebruiksfunctie voor 
seniorenwoningen in het Bouwbesluit en het BBL toe te voegen.

« Ook wordt onderzocht hoe vluchtroutes beter kunnen worden afgestemd op 
minder-zelfredzamen, zoals beschreven in een aangenomen motie van de heer 
Krol (50Plus) van 12 november 2018.

Zoals in januari 2018 is toegezegd in een brief van de wethouder Stedelijke Ontwikkeling 
en Integratie aan de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (17bb8821), naar 
aanleiding van de brand aan de Söderblomplaats, hebben wij de problematiek bij het 
kabinet onder de aandacht gebracht. Het contact hierover met het ministerie is intensief 
en gaat onverminderd voort.

Vraag 4:
Ook als een gebouw niet geclassificeerd is als seniorencomplex maar er een hoog 
percentage aan ouderen woont, wordt hier rekening mee gehouden? Is er dan 
alsnog een aangepast brandveiligheidsplan van toepassing voor deze senioren?
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Antwoord:
De meeste wooncomplexen waar veel kwetsbare bewoners wonen, zijn niet specifiek 
geclassificeerd als seniorencomplex, maar als gewoon wonen’. Een grote concentratie 
ouderen of hulpbehoevenden ontstaat vaak spontaan in de loop der járen.
In het antwoord op vraag 2 wordt besproken wat er wordt gedaan om juist deze grote 
concentraties kwetsbare bewoners in kwetsbare gebouwen op te sporen en hier met een 
risicogerichte maatwerkaanpak maatregelen voor te treffen.

Vraag 5:
Kan de gemeente via inzel van wijkcoördinatoren of via huismeesters beter 
inzichtelijk krijgen waar de senioren nog zelfstandig wonen en deze informatie ten 
behoeve van de brandweer beschikbaar hebben?

Antwoord:
Het delen van informatie tussen de verschillende instanties is inderdaad van belang om 
te weten waar zich veel kwetsbare bewoners bevinden. Dit is één van de

ìksvragen in de onder vraag 2 toegelichte pilot.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

B. Wįį^6nga-var/ 
Nieŵvenhuizen', l.b.
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