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Statenfractie Partij voor de Dieren - schriftelijke vragen 
betreffende brandveiligheid van veestallen 

Geachte mevrouw Voerman en mevrouw De Wrede, 

In uw bovenvermelde brief heeft u ons gevraagd of wij mogelijkheden zien om via de ruimtelijke ordening bij 
te dragen aan verbetering van de brandveiligheid van veestallen, omdat het bouwbesluit in dit opzicht 
tekortschiet. Wij beantwoorden uw vragen als volgt. 

Vraag 1. 
Bent u het met de Partij voorde 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? 

Antwoord: 
De brand waar u aan refereert betreft een intensieve veehouderij, waar geen schaalvergroting in de zin van 
uitbreiding van het agrarisch bouwperceel heeft plaatsgevonden. Afgezien daarvan kan er in het algemeen 
geen verband worden gelegd tussen schaalvergroting en het aantal dieren dat dood gaat door brand; indien 
de schaalvergroting immers gepaard gaat met uitbreiding of vervanging van stallen zullen deze stallen 
moeten voldoen aan aangescherpte eisen ten aanzien van brandveiligheid. In het bouwbesluit zijn deze 
regels uitputtend geregeld. Zoals uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State van 29 mei 2013 (nr. 201112416/1/R3, LJN:CA0705) blijkt, kunnen er in een bestemmingsplan dan 
ook geen aanvullende eisen worden opgenomen 

Vraag 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 nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u 
doen om dit te bereiken? 

Antwoord: Wij zien voor de provincie geen taak weggelegd om regels te stellen op het gebied van 
brandveiligheid voor veestallen omdat de brandveiligheid in het bouwbesluit wordt geregeld en uit 
jurisprudentie blijkt dat er in ruimtelijke plannen geen aanvullende eisen kunnen worden opgenomen. 
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Vraag 3. 
Ziet u mogelijkheden om bovenop de bestaande wettelijke eisen, te eisen dat bij nieuwe stallen de volgende 
maatregelen worden genomen: aanwezigheid van een bluswatervoorziening; minimumafstand tussen een 
pand met daarin technische ruimte s en de dierenverblijven; kleinere compartimenten; een verbod op 
meerdere verdiepingen in stallen en geen opslag van mest in of onder de verblijf ruimtes van de dieren? 
Graag per punt gemotiveerd antwoorden. 

Antwoord; Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 2. 

Vraag 4. 
Voor bestaande stallen zijn geen nieuwe eisen opgesteld. Ziet u mogelijkheden 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? 

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 2. 

Vraag 5. 
Ziet u andere mogelijkheden om de brandveiligheid van stallen voor mens en dier te verbeteren in onze 
provincie en kunt u dat toelichten? 

Antwoord: Wij zijn van mening dat er door aangescherpte rijksregelgeving, waaronder aanpassing van het 
bouwbesluit, mogelijkheden zijn om de brandveiligheid voor mens en dier in alle provincies te verbeteren. 

Vraag 6. 
De focus binnen de ruimtelijke ordening op bouwblok grootte leidt er toe dat meer dieren het slachtoffer 
worden van stalbrand, bijvoorbeeld omdat brandgevoelige technische installaties naast of in de 
dierenverblijven staan. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dat wringt en dat bij Ruimtelijke 
Ordening de focus wellicht niet alleen zou moeten liggen op het aantal vierkante meters dat in beslag wordt 
genomen door een bedrijf, maar ook op het aantal dieren dat aldaar gehuisvest wordt en de mate van 
brandveiligheid, zoals de locatie van voornoemde technische installaties, mestopslag en de grootte van 
diercompartimenten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan? 

Antwoord: In bestemmingsplannen kunnen alleen bepalingen worden opgenomen die ruimtelijk relevant zijn. 
Het aantal dieren dat op een locatie wordt gehouden en de mate van brandveiligheid zijn dit niet. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeput^rde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 


