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Beantwoording artikel 40 vragen stalbrand te
Kruisland
Steenbergen, 23 juni 2016
Geachte heer Veraart,
Op 13 juni 2016 heeft u, namens de fractie van Gewoon Lokaal!, artikel 40 vragen gesteld
inzake de stalbrand van 10 juni 2016 te Kruisland.
Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld:
1. De eerste vraag is hoe het aantal van 2000 is bepaald? In de twee stallen waren volgens
onze gegevens 2688 'dierplaatsen'. Uit berichten blijkt dat ALLE aanwezige varkens zijn
omgekomen. Hoeveel varkens zijn omgekomen?
Voldeed de stal aan de geldende brandweervoorschriften ?
Wanneer is de laatste maal geoefend ?
Was er een sprinklerinstallatie aanwezig en functioneerde deze ?
Waren er vluchtwegen voor de varkens aanwezig, zo nee waarom niet ?
Is het overlijden van alle varkens in de stallen door dierenartsen vastgesteld ?
Zijn deskundigen ingeschakeld om gewonde dieren uit hun lijden te verlossen ?
8. Wordt er in de brandweervoorschriften van onze gemeente onderscheid gemaakt tussen
enerzijds een schuur/loods/stal e.d. waar louter roerende goederen worden opgeslagen,
en anderzijds schuren e.d. waarin levende dieren worden gehouden ?
a. Zo ja, wat houdt dat onderscheid precies in ?
b. Indien nee, is het in Steenbergen zo geregeld dat het voor de vergunningen en
voorschriften kennelijk niet uitmaakt of een schuur gevuld met stro of caravans
uitbrandt, dan wel of diezelfde schuur is gevuld met 2000 levende varkens. Welke
kwalificatie geeft u hieraan ?
9. Bent u bereid bij het verlenen van vergunningen en van planologische medewerking,
voortaan nadere eisen te stellen waardoor dieren bij een calamiteit (zoals bij een brand)
gebruik moeten kunnen maken van een vluchtroute?
10. Bent u bereid voortaan de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie verplicht te
stellen?
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De betreffende veehouderij is gevestigd aan de Kleine Bolspolder 3 te Kruisland. Deze
veehouderij valt niet onder het bevoegd gezag van Gemeente Steenbergen. De Provincie
Noord-Brabant is in deze het bevoegde gezag.
Voor de beantwoording van de artikel 40 vragen hebben wij er voor gekozen om direct de
vragen voor te leggen aan Provincie Noord-Brabant. Op 22 juni 2016 hebben wij de
beantwoording van de OMWB, namens Provincie Noord-Brabant, mogen ontvangen.
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