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Geacht College, 

Inleiding 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in opdracht van de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een-landelijk^onderzoek uitgevoerd: 
naar het gemeenteli jk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen. Bij brief 
van 22 maart 2012, 20120012390-HSC heb ik dit onderzoek aangekondigd. In 
deze brief informeer ik u over de uitkomsten van het onderzoek voor wat betreft 
uw gemeente. 

Het onderzoek bestond uit een interview met alle Nederlandse gemeenten en uit 
een dossieronderzoek op basis van een aselecte steekproef bij 10% van die 
gemeenten. Uw gemeente was alleen betrokken bij het interview. 

Bevindingen 
Bij het interview zijn de volgende feiten ten aanzien van de naleving van de 
wettel i jke verplichtingen geconstateerd: 

o Uw gemeente beschikt niet over het op grond van artikel 7.2 van het Be
sluit omgevingsrecht verplichte handhavingbeleidsplan (dan wel is het be
leidsplan niet actueel en/of vigerend). 

• Uw gemeente beschikt niet over het op grond van artikel 7.3 van het Be
sluit omgevingsrecht verplichte uitvoeringsprogramma voor 2012 ten aan
zien van de handhaving van de brandveiligheid. 

Ten aanzien van de wetteli jke verplichtingen op het gebied van het gemeenteli jk 
toezicht verzoek ik u dringend aan alle daaraan in het Besluit omgevingsrecht 
gestelde eisen te voldoen. 
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Reactie 
Ik verzoek u b i nnen 14 dagen na d a g t e k e n i n g van deze br ie f schriftelijk op 
de vorengenoemde bevindingen te reageren. 

U kunt uw schriftelijke reactie zenden aan: 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Domein Water, Bodem en Bouwen 

—— Handhaving-Bouwen,-Wonen-en-Ruimte .- -
t.a.v. J.A. Schipper 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
ILT/Water, Bodem en Bouwen 
Handhaving Bouwen, Wonen 
en Ruimte 

Datum 
8 augustus 2012 

Ons kenmerk 
62902 . 

Het eindrapport van het landelijk onderzoek zal naar verwachting binnenkort door 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer 
worden aangeboden. Dan kan het rapport ook worden gedownload van de site van 
de ILT (www.i lent.nn. 

Een afschrift van deze brief zend ik aan het college van Gedeputeerde Staten en 
de gemeenteraad. 

Hoogachtend, 
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/DOMEIN WATER, BODEM EN BOUWEN, 

"7 
B.J.T. Sluiter 
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