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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake

stalbranden

Geachte heer Oosterlaak,

ln uw brief d.d. 16 september 2013 hebt u een aantal vragen gesteld over stal-

branden. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
Hoeveel dieren z¡n er de afgelopen vijf jaar omgekomen in Drenthe door stalbranden?

Antwoord 1

Hierover zijn geen cijfers bekend. De provincie heeft dergeliike ciifers niet voor
handen en is hiervoor afhankelijk van cijfers van de brandweer. De huidige

brandweerstatistiek maakt geen apart onderscheid in stalbranden en vermeldt
ook niet hoeveel dieren daarblj zijn omgekomen. Voor 2013 (tot 1 oktobe)
heeft de brandweer Drenthe uit de eigen gegevens wel kunnen achterhalen

dat er dit jaar 34 stalbranden zijn geweest. Hoeveel dieren hierbii ziin omge-
komen is niet bekend. Momenteel werkt de brandweer samen met het CBS ,n

een landelijk project aan een andere indeling van de sfafr'sfieken. ln deze in-

deling worden in ieder geval stalbranden als aparte categorie opgenomen. Of
dit ook geldt voor het aantal omgekomen dieren rs nog niet duidelìik.
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Vraaq2
Welke bijdrage kan de provincie Drenthe leveren, bijvoorbeeld op het gebied van

innovatie, voorlichting, ondersteuning, om bij te dragen aan snelle verbetering van de

brandveiligheid van stallen?

Antwoord 2
De provincie heeft geen bevoegdheid op dit terrein. Hiervoor zijn primair de

brandweer en de gemeenten verantwoordelijk.

Vraaq 3

Welke mogelijkheden ziet u om samen met de Vereniging Drentse Gemeenten en/of
veiligheidsregio de regels en verantwoordelijkheden rond de brandveiligheid van
stallen te verbeteren en te stroomlijnen?

Antwoord 3
De provincie heeft geen bevoegdheid op dit terrein. De provincie zal dit in
haar contacten met de VDG en/of veiligheidsregio meenemen.

Yraao 4

Welke rol ziet u voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) op het gebied van de
brandveiligheid van stallen?

Antwoord 4
De gemeente is bevoegd gezag voor wat betreft bouw- en woningtoezicht.

ln Drenthe wordt de RUD niet met deze taak belast (deze richt zich op de
WABO^taken van milieu) en heeft dus geen rol met betrekking tot brand-
veiligheid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

wa/coll



 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,       

De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Assen, 16-09-2013 
Betreft: Vragen ex artikel 41 RvO over stalbranden 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Tussen 2005 en 2009 zijn er in Nederland bijna een miljoen dieren omgekomen bij stalbranden. De 
Dierenbescherming, Rijksoverheid, LTO Nederland, Brandweer Nederland en het Verbond van verzekeraars 
hebben een actieplan Stalbranden 2012-2016 opgesteld. Ze zijn van mening dat dieren beter beschermd 
moeten worden tegen brand en dat het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij een stalbrand 
fors verminderd moeten worden.  
 
Uit onderzoek* van bovenstaande innitiatiefnemers blijkt dat een belangrijke belemmering, voor verbetering 
van de brandveiligheid van dieren in veestallen, zit in de wet- en regelgeving en onduidelijke 
verantwoordelijkheden. De regelgeving is niet eenduidig. Op verzoek van veehouders gaan LTO Nederland 
en Brandweer Nederland samen bekijken hoe gemeenten gestimuleerd kunnen worden om regelgeving 
eenduidiger toe te passen.  
 
De SP fractie heeft de volgende vragen: 
 
 
1. Hoeveel dieren zijn er de afgelopen 5 jaar omgekomen in Drenthe door stalbranden? 
2. Welke bijdrage kan de Provincie Drenthe leveren, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, voorlichting, 

ondersteuning, om bij te dragen aan snelle verbetering van de brandveiligheid van stallen? 
3. Welke mogelijkheden ziet u om samen met de Vereniging Drentse Gemeenten en/of veiligheidsregio  de 

regels en verantwoordelijkheden rond de brandveilighied van stallen te verbeteren en te stroomlijnen?  
4. Welke rol  ziet u voor de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) op het gebied van de brandveiligheid van 

stallen?  
 

   
 
Namens de SP Statenfractie, 
 
 
 
 
Philip Oosterlaak 
 
 
 
 
 
 
 
 
* http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/01/31/onderzoek-naar-brandveiligheid-voor-
dieren-in-veestallen.html 
 


