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  Geachte mevrouw Schouten,  

 

    Mede naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 

(OvV) over stalbranden heeft de stuurgroep van het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 

(hierna: Actieplan), nagedacht over haar toekomst. Afgelopen jaren is er door de partijen die deelnemen 

aan het Actieplan hard gewerkt om stalbranden aan te pakken. Hierbij zijn verschillende goede 

resultaten behaald, zoals meer risicobewustzijn onder veehouders, strengere bouwregels voor stallen 

en meer elektrakeuringen in stallen. We hebben de onderlinge samenwerking van de afgelopen jaren 

als zeer waardevol ervaren. Dat geldt niet alleen voor samenwerking tussen de leden van het Actieplan, 

maar ook de samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).   

 

   De leden van de stuurgroep delen echter ook de opvatting van de OvV, dat de huidige werkwijze 

tekortkomingen kent en dat vooral de doorzettingsmacht voor de realisatie van punten van het Actieplan 

beperkt is. In uw brief aan de Tweede Kamer van 24 maart jl. heeft u als reactie op het OvV- rapport 

aangekondigd dat u meer regie wilt nemen op het dossier stalbranden.  

   

  Deze beide constateringen hebben er toe geleid dat de deelnemende partijen; Brandweer Nederland, 

Verbond van Verzekeraars, Dierenbescherming en LTO Nederland besloten hebben om met het 

Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 te stoppen en de stuurgroep van het Actieplan op te 

heffen.   

  Dit betekent echter niet het einde van de samenwerking, integendeel. Elk van de genoemde partijen 

neemt de verantwoordelijkheid voor die acties uit het Actieplan die op hun werkterrein liggen. Waar 

nodig, worden werkgroepen ingericht waarin partijen op specifieke acties of thema’s gaan 

samenwerken.  

  Om de samenhang te bevorderen tussen de activiteiten van de afzonderlijke stakeholders en de 

werkgroepen komt er een afstemmingsoverleg waarin de stakeholders onderling informatie zullen 

uitwisselen, waar nodig afstemmen en eventueel samenwerking tussen partijen stimuleren. We spreken 

de hoop en verwachting uit dat het Ministerie van LNV vanuit een regierol samen met het Ministerie van 

BZK nauw betrokken blijft bij deze nieuwe opzet. De verwachting is dat binnen enkele maanden in de 

nieuwe vorm samengewerkt zal worden.   

 

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  

 

  Namens Brandweer Nederland, Verbond van Verzekeraars, Dierenbescherming en LTO Nederland,  

 

  Met vriendelijke groet,    

 

 

 

  Jea  Ven 

Voorzitter stuurgroep Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 




