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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2745
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid
over het bericht dat een onafhankelijke inspectie onderzoek zou moeten doen
naar een brand (ingezonden 29 april 2019).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen
21 mei 2019).
Vraag 1
Bent u het eens met de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers dat een
onafhankelijke inspectie, onderzoek had moeten doen naar de brand in
Hellevoetsluis? Zo nee, waarom niet?1
Vraag 2
Bent u bereid de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid alsnog op
te volgen en een onafhankelijke inspectie, onderzoek te laten doen bij
branden in plaats van de veiligheidsregio, die zelf verantwoordelijk is? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 3
Worden de casussen in Weesp en Hellevoetsluis meegenomen in de evaluatie
van de Wet Veiligheidsregio’s? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Bent u bereid alsnog een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de brand
in Hellevoetsluis, waarbij ook de inzet van de variabele voertuigbezetting
onderzocht wordt? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Wanneer kan een reactie worden verwacht op de aangenomen motie waarin
wordt gevraagd om een nieuw kader waarin wordt beschreven wanneer er
mag worden afgeweken van een normale voertuigbezetting?2
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Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Raak (SP)
van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat
een onafhankelijke inspectie onderzoek zou moeten doen naar een brand
(ingezonden 29 april 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen
worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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