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Inzake: Aanvullende schriftelijke vragen over gevaarlijke flats Escamp
De gemeenteraad
Het raadslid de heer De Mos heeft op 9 december 2014 een brief met daarin drie vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
1) Bent u bekend met de berichten 'Galerijen flat Escamp gevaarlijk' (1), 'De schrik zit er goed in' (2)
en 'Grote zorgen om constructiefouten bij flats in Den Haag' (3)
Ja.
De kosten van het herstel van de balkons van de flat Escamp aan De Leyweg zijn 1 miljoen euro. Geld
dat de bewoners aldaar niet hebben.
2) Heeft u de bereidheid om deze kosten te dragen om zo de veiligheid van de bewoners te
garanderen? Zo neen, waarom niet?
Nee. De veiligheid van bouwwerken is een verantwoordelijkheid van de eigenaren. De eigenaren van
de flat Escamp hebben de galerijvloeren snel laten stempelen, waardoor de veiligheid gewaarborgd is.
Overigens brengt het stempelen van de galerijvloeren aanmerkelijk minder kosten met zich mee dan
de kosten van het uiteindelijke herstel van de galerijen. Ook de kosten van het uiteindelijke herstel
komen voor rekening van de eigenaren.
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Zowel het CDA als D66 roepen u op om te onderzoeken hoeveel van deze onveilige flats er in Den
Haag zijn.
3) Deelt u de mening dat de kosten, bij meer van zulke flats, snel kunnen oplopen tot in de miljoenen?
Zo ja, vindt u de veiligheid van de inwoners van onze stad belangrijker dan een prestigeproject aan
Het Spui en wilt u derhalve uw Spuiforumhorses een halt toe roepen om dé echte problemen in de
stad, zoals de stijgende armoede en deze onveilige flats, te bestrijden?
Het is momenteel niet bekend tot welk bedrag de totale herstelkosten kunnen oplopen. Dit is pas
mogelijk nadat de onderzoeken zijn afgerond en bepaald is welke acties ondernomen moeten worden.
Eigenaren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun bouwwerken. Wanneer eigenaren niet in
staat zijn deze maatregelen te treffen en de veiligheid is in het geding, kan de gemeente niet anders
dan de maatregelen middels bestuursdwang nemen. De gemeente zorgt ervoor dat de maatregelen
(stempelen) direct of op zeer korte termijn getroffen worden. De kosten hiervan worden verhaald op
de eigenaren. Ook de kosten van het uiteindelijke herstel komen voor rekening van de eigenaren.
Eigenaren, die aantoonbaar in een slechte financiële positie verkeren en de kosten niet in één keer
kunnen betalen, kunnen een verzoek doen voor een betalingsregeling.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram
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