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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-746423741 
DOS-2019-0007735

Onderwerp

GS brief met betrekking tot stand van zaken en feitenrelaas inzake brandveiligheid van delen van

het provinciehuis

 
Advies
1 . Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten met betrekking
tot de stand van zaken en feitenrelaas inzake brandveiligheid van delen van het provinciehuis.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij de brief aan Provinciale Staten met
betrekking tot de stand van zaken en feitenrelaas inzake brandveiligheid van delen van het
provinciehuis.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In het GS-voorstel het financieel kader in te vullen, waaronder het bedrag dat hiervoor
gereserveerd is;
- In de brief aan PS toe te voegen dat er in de parkeergarage een looproute gemaakt wordt;
- In de brief aan PS toe te voegen dat er onderzoek gedaan wordt naar de stalling van elektrische
auto’s;
- Te checken of de bijlage ‘Plan van aanpak Brandveiligheid’ mee gestuurd moet worden met de
brief aan PS en of het dan openbaar kan en AVG-proof is;
- In de brief aan PS wijzigingen van ondergeschikt belang te maken.

Bijlagen
Plan van aanpak brandveiligheid.pdf
Feitenrelaas Voorgeschiedenis tekortkomingen brandveiligheid - definitief 3.0.pdf

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 14 juli 2020 14 juli 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Op 17 december 2019 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over geconstateerde gebreken in de

brandveiligheid van delen van het provinciehuis. Enkele maatregelen zijn toen direct genomen.

Op 16 maart 2020 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de start van de projectleider. Ook

werd een korte schets gegeven over de eerste afwegingen m.b.t. de parkeergarage in relatie tot

elektrische voertuigen.

 

Op dit moment worden stappen ondernomen om de vervolgwerkzaamheden voor de

brandveiligheidsmaatregelen te voltooien, dit gebeurt in nauw overleg met de Veiligheidsregio. De

uitvoering van deze werkzaamheden vraagt om een  aanbestedingsronde die in de komende

periode van start gaat. 

 

Provinciale Staten wordt door ingelegen GS brief op de hoogte gesteld over de huidige stand van

zaken en bijgevoegde feitenrelaas en plan van aanpak van de eerste fase van de

brandveiligheidsmaatregelen. 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële en fiscale aspecten aan dit besluit.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische aspecten aan dit besluit.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 17 december 2019 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de geconstateerde gebreken in

de brandveiligheid van delen van het provinciehuis. Vervolgens zijn de Staten op 16 maart 2020

geïnformeerd over de start van een projectleider, ook is toen een korte schets gegeven over de

eerste afwegingen m.b.t. de parkeergarage in relatie tot elektrische voertuigen.

 

3 Proces

 

Op dit moment wordt aan de inventarisatie van noodzakelijke werkzaamheden en de

aanbesteding ervan gewerkt. Zodra deze inzichtelijk zijn en een definitieve planning beschikbaar

is zullen de Staten daarover worden geïnformeerd. 

De aanbevelingen uit het rapport van eenheid audit en advies zijn overgenomen en in werking

gesteld. De Staten zullen over het verloop van de werkzaamheden door middel van een

regelmatige rapportage op de hoogte worden gehouden.

4 Participatie

 Niet van toepassing
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5 Communicatiestrategie

De medewerkers van de provincie zullen via het Binnenplein regelmatig worden geïnformeerd

over de stand van zaken met betrekking tot de brandveiligheid. 

 


