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Vragen van het statenlid Annebeth Evertz en Anton van Haperen (PvdA) ingevolge artikel 44 

reglement van orde 
 

AANHANGSEL 

 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 433. 
 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het 

reglement van orde inzake 

Brandveiligheidseisen CZAV te 
Wemeldinge  
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 02-03-2014)  

1. Hoe is de stand van zaken nu?  
Voldoet de brandbeveiligingsinstallatie 
van CZAV ondertussen aan alle 
vereisten, zoals ontwerp, aanleg en 
onderhoud? 
 

1.  Dit bedrijf valt sinds 1 januari 2014 niet meer 
onder bevoegd gezag van de provincie. De 
gemeente Kapelle is met ingang van              
1 januari bevoegd gezag geworden. 
 
Wel zijn wij door het bedrijf zelf geïnformeerd 
naar aanleiding van het bericht in de krant 
waarin het bedrijf aangeeft te voldoen aan de 
veiligheidseisen. Het bedrijf heeft hiertoe het 
inspectierapport toegevoegd.  
 

2. Zo niet, welke maatregelen gaat uw 
college nemen om ervoor te zorgen dat 
de brandbeveiligingsinstallatie van CZAV 
wel aan alle veiligheidseisen voldoet en 
deze onwenselijke situatie, zoals de 
staatssecretaris noemt, wordt 
opgeheven? Hoe gaat de RUD Zeeland 
hierin opereren? 
 

2. Wij zijn geen bevoegd gezag meer voor deze 
inrichting. Het eventueel voorschrijven van 
maatregelen is een zaak van het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Kapelle. De gemeente Kapelle zal 
bepalen op welke wijze de RUD Zeeland 
ondersteuning verleent. 

3. Bestaat of bestond er voor de inwoners 
van Wemeldinge een veiligheidsrisico, 
doordat de brandbeveiligingsinstallatie 
van CZAV niet aan alle veiligheidseisen 
voldoet of voldeed? 

3. In de brief van de ILT is aangegeven dat er 
geen oordeel wordt gegeven over de 
veiligheidssituatie bij de bedrijven waarover 
wordt gerapporteerd. Er wordt gesproken 
over uitvoerings- en nalevingscontroles ten 
aanzien van de voorgeschreven regels.  
Er wordt in de rapportage geen oordeel 
gegeven over de actuele veiligheidseisen.  
In de rapportage van het inspectierapport is 
trouwens aangegeven dat de installatie 
functioneel en doeltreffend is, maar dat er 
niet werd voldaan aan de desbetreffende 
voorschriften.  
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