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Beslisnota ondertekening vragen SP over het bericht 

‘Missende rookmelders en enige vluchtroutes vol spullen: 

veiligheid ver te zoeken in oude portiekflats’ 

Aanleiding 

Het lid Beckerman (SP) heeft op 23 november jongstleden vragen aan u gesteld 

over het bericht ‘Missende rookmelders en enige vluchtroutes vol spullen: 

veiligheid ver te zoeken in oude portiekflats’ 

 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de antwoorden en de brief aan de 

Voorzitter van de Tweede Kamer te ondertekenen. 

Kern 

• De vragen zijn gesteld naar aanleiding berichtgeving in het AD van 28 

september 2022 over de (brand)veiligheid van portiekflats in Amersfoort.  

• De vragen gaan enerzijds specifiek over de situatie in Amersfoort en anderzijds 

over oude portiekflats in het algemeen.  

• Uit navraag bij de corporatie De Alliantie en de gemeente Amersfoort (bevoegd 

gezag) blijkt dat er lokaal al aandacht is voor de flats in Amersfoort en u geeft 

hierover informatie in de antwoorden.  

• Ten aanzien van portiekflats in het algemeen gaat u in de antwoorden in op de 

huidige regelgeving (Bouwbesluit) en de eerder door u aan de Tweede Kamer 

gemelde acties ter verbetering van de brandveiligheid van bestaande 

woongebouwen (begeleiding gebouweigenaren om de brandveiligheid in de 

gebruiksfase te verbeteren, aanscherping gebruikseisen voor vluchtroutes, 

onderzoek herijking enkele vluchtroute, rookmelderplicht 1 juli 2022),  

• De vragen gaan verder over vocht, schimmel, loden leidingen en asbest. Ook 

daarbij refereert u in de antwoorden aan eerder aan de Tweede Kamer gemelde 

acties (Nationale prestatieafspraken juni 2022 met Aedes, Woonbond en de 

VNG, verbod loden leidingen huurwoningen).  

Toelichting 

nvt 

Politieke context 

nvt 

Financiële/juridische overwegingen 

nvt 
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Krachtenveld 
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Uitvoering 
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Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 1. Kamerbrief beantwoording 

vragen SP over het bericht het 

bericht ‘Missende rookmelders 

en enige vluchtroutes vol 

spullen: veiligheid ver te zoeken 

in oude portiekflats’ 

  

 




