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Raadsvragen

Nr. RV16.0082 (2016)
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Fractie Vermooten en Vrije
Socialisten betreffende de voortgang van het project betreffende het aanbrengen van een
Sprinklerinstallatie in de parkeergarage Koninckshoek
Aan de fracties Vermooten en Vrije Socialisten
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad
Op 30 oktober 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de aan te brengen sprinklerinstallatie
in de parkeergarage Koninckshoek:
1. Is onze constatering juist dat er nog helemaal niets is ondernomen om sprinklers aan te
brengen?
2. Zo ja, deelt U onze mening dat hiermee, volgens uw stelling bij het raadsvoorstel, de
veiligheid van bezoekers en bovenwoningen zeer ernstig in gevaar is?
3. Waarom is er nog helemaal niets ondernomen ten aanzien van de sprinklers?
4. Wie is er op dit moment direct verantwoordelijk indien er een calamiteit plaatsvindt in de
garage?
5. Deelt U onze mening dat doordat U feitelijk in gebreke blijft de veiligheid te waarborgen, uw
college de veiligheid van de bezoekers garage en bovenwoningen volstrekt bagatelliseert?
6. Was het aanbrengen van de sprinklers wel zo urgent als U dat deed voorkomen?
7. Bent U van plan de parkeergarage te verkopen aan de Vomar als eerste belanghebbende?
Zijn hier al gesprekken over?
8. Zo nee, deelt U onze mening dan wel dat de Vomar als eerste belanghebbende beter kan
zorgen voor de veiligheid van bezoekers en bovenwoningen?
Wij beantwoorden deze vragen als volgt
Vraag 1.
De constatering is onjuist. Om de sprinklerinstallatie aan te brengen wordt een proces doorlopen van
uitgangspunten formuleren, ontwerpen van de installatie, werkzaamheden aanbesteden, laten
aanbrengen en opleveren. Momenteel wordt de aanbesteding voorbereid.
Vraag 2.
Zie antwoord op vraag 1. Er is geen sprake van zeer ernstig in gevaar zijn van bezoekers en
bovenwoningen. Ter voorbereiding op het aanbrengen van de sprinkler-installatie zijn preventief al
bouwkundige maatregelen getroffen, zoals veilige vluchtwegen voor voetgangers en brandveilige
compartimenten tussen de parkeergarage en woningen. Daarmee is de brandveiligheid
gegarandeerd.
Vraag 3.
Zie antwoord op vraag 1
Vraag 4.
De gemeente is verantwoordelijkheid voor het voorkomen van calamiteiten in de parkeergarage, voor
zover zij daarvoor aansprakelijk te stellen is.
Vraag 5.
De mening wordt niet gedeeld. Alle betrokken partijen en bevoegd gezag, zoals veiligheidsregio,
ambtelijk apparaat en wethouder zijn op de hoogte van de procedures en voortgang in het proces. De
onder 2 genoemde en in nauwe samenwerking met de Vereniging van Eigenaren Koninckshoek,
reeds getroffen maatregelen tonen aan dat wij de veiligheid zeer serieus nemen.
Vraag 6.
De gemeente volgt de urgentie die door wet- en regelgeving wordt bepaald. In overleg met betrokken
partijen en bevoegd gezag is een stappenplan opgesteld en wordt momenteel uitgevoerd.
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Vraag 7.
Er is geen sprake van verkoop van de parkeergarage aan de Vomar als eerst belanghebbende.
Vraag 8.
Die mening wordt niet gedeeld. Met betrekking tot de veiligheid in de parkeergarage handelt de
gemeente vanuit een breder belang en verantwoordelijkheid voor alle bezoekers: die aan de functies
in het gebouw, te weten: supermarkt, parkeergarage en woningen, maar ook die aan de binnenstad.
Het is aan te nemen dat Hoorne Vastgoed bv.. eigenaar van het gebouwdeel waarin de Vomar
gehuisvest is, zich beperkt tot de veiligheid waarvoor zij verantwoordelijk is te stellen. Daartoe
behoren de bezoekers aan de binnenstad en bewoners/bezoekers van bovenwoningen in beginsel
niet.
Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Den Helder, 29 november 2016
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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