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Onderzoek Breedplaatvloeren

Alle gemeenten hebben begin oktober een brief ontvangen van de Minister van 

Binnenlandse Zaken over de problematiek met de breedplaatvloeren. Deze is 

aan het licht gekomen naar aanleiding van de onderzoeken die zijn uitgevoerd 

na de instorting van de parkeergarage op Eindhoven airport. 

V
eel gemeenten zijn al bezig met het onder-

zoeken naar binnen hun gemeente toegepas-

te breedplaatvloeren, om deze vervolgens te 

beoordelen aan de hand van het door experts 

ontwikkelde schema. Inmiddels zijn ook in het land di-

verse gebouwen buiten gebruik gesteld doordat vanuit 

deze beoordelingen niet kan worden gegarandeerd dat 

deze gebouwen veilig zijn. Duidelijk is ook dat veel ge-

meenten niet goed weten wat ze moeten doen om ener-

zijds geen paniek te veroorzaken, maar anderzijds ook 

wel voldoende voorzorgsmaatregelen eisen om eventue-

le incidenten te voorkomen. Op het COBc congres van 2 

november jongstleden in Heerlen is ook uitgebreid over 

dit onderwerp gesproken, en is door de onderzoekers 

van de instorting nog eens duidelijk getoond waar de 

risico’s zitten. 

Wat ook duidelijk tijdens het COBc congres is aangege-

ven, is dat gemeenten met onvoldoende kennis – door-

dat zij bijvoorbeeld zelf geen constructeur in dienst heb-

ben – de vragen die zij hebben, kunnen stellen aan de 

leden van het COBc. Zij zijn bereid andere gemeenten te 

helpen met als doel een uniforme aanpak van dit toch 

wel inmiddels uit de klauwen lopende probleem.

Zie voor de leden van het COBc de website www.cobc.nl. Met deze constructie mocht Wico Ankersmit op het NOS 8 uur Journaal uitleggen waar het probleem zit.


