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Ondertekening antwoorden vragen van de SP over het 
bericht ‘Vraagtekens over brandveiligheid Riekerhaven: 

           
 

Aanleiding 
Het lid Beckerman (SP) heeft vragen aan u gesteld over het bericht ‘Vraagtekens 
over brandveiligheid Riekerhaven: ‘Als dit ’s nachts was gebeurd, was de ellende 
niet te overzien’. De vragen zijn ingezonden op 7 december 2022. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de antwoorden en bijgaande brief aan 
de Voorzitter van de Tweede Kamer te ondertekenen. 

Kern 
• Zondag 13 november 2022 heeft in de vroege ochtend een brand gewoed in een 

unitbouw woonblok Riekerhaven (Amsterdam). Bij de brand zijn 75 woningen 
verloren gegaan, maar zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen.  

• Door de Veiligheidsregio Amsterdam & Amstelland is onderzoek uitgevoerd naar 
de brand. Naar aanleiding hiervan heeft B&W de gemeenteraad geïnformeerd 
over nadere acties waaronder onderzoek bij 24 andere unitgebouwen in 
Amsterdam.  

• In de antwoorden geeft u aan de uitkomsten van de Amsterdamse onderzoeken 
goed te willen bestuderen en aansluitend in samenspraak met 
brandveiligheidsdeskundigen, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland 
en Brandweer Nederland te bezien of nadere acties landelijk nodig zijn, 
waaronder eventuele verduidelijking of aanpassing van de wetgeving.  

• Ook geeft u uitleg over de Bouwbesluiteisen voor tijdelijke unitbouw 
(flexwoningen) en de rol van de gemeente als bevoegd gezag richting de 
gebouweigenaar (hier corporatie Lieven de Key).  

• U benadrukt verder dat flexwoningen bijdragen aan het vergroten van de 
toegankelijkheid van de woningmarkt voor veel mensen. 

Toelichting 
nvt 

Politieke context 
nvt 

Financiële/juridische overwegingen 
nvt 

Krachtenveld 
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Onze referentie 
2022-0000685600 
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nvt 

Strategie 
nvt 

Uitvoering 
nvt 

Communicatie 
nvt 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Brief TK antwoorden op vragen 
van de SP over het bericht 
‘Vraagtekens over 
brandveiligheid Riekerhaven: 
‘Als dit ’s nachts was gebeurd, 
was de ellende niet te overzien’ 

  

 


	Aanleiding
	Geadviseerd besluit
	Kern
	Toelichting
	Politieke context
	Financiële/juridische overwegingen
	Krachtenveld
	Strategie
	Uitvoering
	Communicatie

	Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
	Bijlagen



