
Gem. STEENBERGEN zf* I b o o 2.-)^ 

2 2 J U N 2016| 

Kopie aan: 

Vêftrouwsllļk 

tpmgevingsd/eftsr į 
Midden- en West-Brabant 

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

min mi min ii 
1 6 0 2 7 9 3 

VERZONDEN 2 1 JUNI 2N6 

Geacht college, 

Op 13 juni 2016 heeft de fractie Gewoon Lokaal u vragen gesteld 
in het kader van artikel 40 van de verordening gemeenteraad 

Steenbergen. Het betreft vragen naar aanleiding van de stalbrand van 10 
juni 2016 te Kruisland. Omdat wij het bevoegde gezag zijn voor de 
inrichting zijn de vragen naar ons doorgestuurd. 
Wij hebben de tekst van de vragen integraal overgenomen. Ons antwoord 
hebben wij onder de betreffende vraag cursief weergegeven. 

Geacht college, 

Naar aanleiding van berichten in de pers van 11 en 13 juni over een 
stalbrand op een varkensfokkerij in Kruisland hebben wij de volgende 
vragen. In een tweetal loodsen zouden daar 2000 varkens door brand en 
verstikking zijn gedood. 
Gelet op de totale oppervlakte van deze loodsen (volgens onze gegevens 
bruto circa 2500 m2) hadden deze 2000 dieren netto een zeer beperkte 
leefruimte. 
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bijlage(n) 

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? 
In de pers wordt gesproken over een aantal van 2000 varkens. In de 
betreffende stal(len) mogen op grond van de vergunning 2688 varkens 
aanwezig zijn. Uit een opgave van het bedrijf is gebleken dat de betreffende 
stal tijdens de brand volledig vol zat en dat 2688 varkens zijn omgekomen. 

Gewoon Lokaal! meent dat in het algemeen de aanwezige dieren in - met 
name grotere - stallen een betere bescherming verdienen dan nu meestal 
het geval is. Het is moeilijk te bevatten dat direct na de start van een brand 
aan het dak van 1 loods, overdag en in aanwezigheid van verschillende 
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medewerkers, geen enkel dier uit de twee loodsen kon worden gehaald, 
dus kon worden gered. 

2. Voldeed de stal aan de geldende brandweervoorschriften ? 
Bij de recentste controle (28 april 2016) op de milieuaspecten waren 
brandblussers cq haspels aanwezig. Deze waren tijdig gekeurd. 
Vluchtwegen of een sprinklerinstallatie zijn niet voorgeschreven. 

3. Wanneer is de laatste maal geoefend ? 
Van uw ambtelijke organisatie hebben wij vernomen dat In 2015 de 
brandweer Post Kruisland zes maal geoefend heeft bij een agrarisch bedrijf, 
ook in schuren en stallen. Op het brandadres is recent niet geoefend. 

4. Was er een sprinklerinstallatie aanwezig en functioneerde deze ? 
Er was geen sprinklerinstallatie aanwezig. Deze hoeft ook niet aanwezig te 
zijn op grond van de huidige vergunning of wet- en regelgeving. 

5. Waren er vluchtwegen voor de varkens aanwezig, zo nee waarom niet ? 
Nee. Dit is in geen vereiste op grond van de wet- en regelgeving. 
Het Bouwbesluit voorziet alleen in het vluchten en vluchtroutes voor 
personen. 

6. Is het overlijden van alle varkens in de stallen door dierenartsen 
vastgesteld ? 
Wee. Wel is een dierenarts ter plaatse geweest. 

7. Zijn deskundigen ingeschakeld om gewonde dieren uit hun lijden te 
verlossen ? 
Ja. Er is een dierenarts oproepbaar mocht er bij de ruimingswerkzaamheden 
een nog levend dier aangetroffen worden. 
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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 ? 
In het Bouwbesluit wordt er bij het afgeven van nieuwe vergunningen 
onderscheid gemaakt in: 
"een industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren" en 
"een lichte industriefunctie". 
De eisen aan de te gebruiken constructieonderdelen, met name de 
Brandklasse, zijn bij "industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van 
dieren" strenger dan die bij "lichte industriefunctie". 

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? 
Wee. Wij hebben ons bij het verlenen van nieuwe vergunningen te houden 
aan de wet- en regelgeving. Vluchtroutes zijn niet verplicht in de 
milieuwetgeving. In het bestemmingsplan kunnen geen eisen worden 
gesteld in het kader van brandveiligheid. Deze eisen vloeien voort uit het 
Bouwbesluit. Ook het Bouwbesluit schrijft vluchtroutes voor dieren niet 
voor. 

10. Bent u bereid voortaan de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie 
verplicht te stellen? 
Nee. Bij het oprichten van een nieuwe stal kunnen wij niet meer eisen dan 
mogelijk is op grond van de wet- en regelgeving. 
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