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Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO 
betreffende brandveiligheid van stallen 

Geacht college. 

Vorige week zijn zo'n 300 kalfjes omgekomen bij een stalbrand in Sebaldeburen.^ De brandweer had 
onvoldoende bluswater om de brand te blussen. 

Sinds april 2014 geldt bij nieuwe of ingrijpend gerenoveerde stallen dat deze stallen aan een aantal 
brandvertragende eisen moeten voldoen.^ De nieuwe maatregelen zijn echter ontoereikend.' Zo kan er immers 
ook gedacht worden aan het daarbovenop verplicht maken van rookmelders en bluswatervoorzieningen^ 
RWA- en sprinklerinstallatiesperiodieke keuringen van elektrische installaties^ of zelfs sy stemen waarbij 
dieren de stallen zelf kunnen verlaten in geval van brand.' 

Uit onderzoek van de overheid blijkt dat het ruimtelijk beleid van provincies van invloed kan zijn op risico's voor 
dieren, bijvoorbeeld bij de keuze om tech nische ruimtes niet in of onder de stallen maar afzonderlijk te laten 
bouwen, meerverdieping-stallen niet toe te staan, bouw van grote compartimenten te beperken, enzovoort.® 
Op p. 10 van dit rapport. Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen, wordt provincies dan ook 
geadviseerd: "om na te gaan op welke wijze ze binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid voldoende recht kunnen 
doen aan de brandveiligheid van veestallen voormens en dier." 

Wij stellen u hier graag de volgende vragen over. 

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het hoge aantal slachtoffers in Sebaldeburen mede 
het gevolg is van schaalvergroting, die leidt tot meer dieren op een beperkte ruimte en minder 
menskracht per dier? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er, 
zeker na deze verschrikkelijke brand, ook voor uw college een morele verplichting ligt om de risico's 
rondom brandgevaar in stallen te minimaliseren? 

2. Bent u bereid om de aanbeveling in het voornoemde rapport te volgen en te onderzoeken op welke 
wijze u binnen het ruimtelijke beleid in het algemeen, en binnen de provinciale verordening(en) in het 
bijzonder, de brandveiligheid van veestallen voor mens en dier kunt verbeteren? Zo n ee, waarom 
niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit te bereiken? 

' http://www.rtvnoord.nl/nieuws/lS97S4/280-kalfjes-dood-na-brand-in-Sebaldeburen-update-6-49-uur  
' http://www.brandveilig.eom/general/strengere-eisen-nieuwe-stallen-40014 
' http://www.brandveilig.com/onderwerpen/sprinklers/nieuwe-maatregelen-tegen-stalbrand-ontoereikend-
40097 
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http://www.piepvandaag.nl/lSOO-varkens-dood-stalbrand/ 
http://kennisbank.coltinfo.nl/blog/bid/98894/Stalbranden-wijziging-Bouwbesluit-mist-RWA  
https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/paginas/dieren-beter-beschermd-dankzij-actieplan- 

stalbranden.aspx 
' http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/201S/ll/Stable-Safe-waar-economie-en-dierenwelzijn-elkaar- 
ontmoeten-271313SW/ 
® https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/01/31/onderzoek-naar-brandveiligheid-voor- 
dieren-in-veestallen 
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3. Ziet u mogeli jkheden om b ovenop de be staande wettelijke eis en, te eisen dat bij nieuwe st allen de 
volgende maatregelen worden genomen: aanwezigheid van een bluswatervoorziening; 
minimumafstand tussen een pand met daarin tech nische ruimte s en de dierenve rblijven; kleinere 
compartimenten; een verb od op meerdere verdie pingen in stallen en gee n opsla g van me st in of 
onder de verblijf ruimtes van de dieren? Graag per punt gemotiveerd antwoorden. 

4. Voor bes taande stallen zijn ge en nieuwe eisen opgesteld. Z iet u moge lijkheden om risico 's rondom 
brandgevaar in bestaande stallen te minimaliseren door minimaal het verplicht stellen van 
branddetectie? Zou u zich hiervoor kunnen en willen inzetten? Kunt u uw antwoord toelichten? 

5. Ziet u andere mogelijkheden om de bran dveiligheid van stal len voor mens en die r te verbeteren in 
onze provincie en kunt u dat toelichten? 

6. De foc us binnen de ruimtelijke ordenin g op bouwblok grootte leidt er toe dat meer dieren het 
slachtoffer worden van stalbrand, bijvoorbeeld omdat brandgevoelige technische installaties naast of 
in de diere nverblijven staan. Bent u het met de Par tij voor de Dieren eens dat dat wringt en da t bij 
Ruimtelijke Ordening de focus wellicht niet all een zou moeten liggen op het aantal vierkante meters 
dat in beslag wordt genomen door een bedrijf, maar ook op het aa ntal dieren dat aldaar gehuisvest 
wordt en de mate van brandveiligheid, zoa ls de locatie van voornoemde technische installaties, 
mestopslag en de grootte van diercompartimenten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties 
verbindt u hieraan? 

Met vriendelijke groet 

Ankie Voerman 

Kirsten de Wrede 
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