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Geachte Voorzitter,

Uw kenmerk
2017Z01928

In de regeling van werkzaamheden van 7 februari jl. heeft uw Kamer verzocht
om voorafgaand aan het plenaire debat Mijnbouw van 15 februari a.s. een brief te
ontvangen over het instorten van een schuur in Kolham (kenmerk 2017Z01928).
Hierbij geef ik invulling aan dit verzoek.
Op vrijdag 3 februari 2017 is een gedeelte van een boerderij aan de Hoofdweg in
Kolham ingestort. Daarbij hebben zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken
voorgedaan. Het incident is direct gemeld bij het Bewonerscontactcentrum van
het Centrum Veilig Wonen (CVW). Deskundigen hebben ter plaatse geoordeeld dat
de veiligheid van de bewoners, ook in het woonhuis, niet kon worden
gegarandeerd. De bewoners zijn daarom tijdelijk elders ondergebracht. De locatie
is afgezet met hekken.
Het CVW heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het instorten van de
schuur. Dit onderzoek is gevalideerd door de gemeente Slochteren. Zowel het
CVW als de gemeente concludeert dat de schade niet aardbevingsgerelateerd is.
De constructie is bezweken onder het eigen gewicht, doordat een belangrijk
dragend element van de dakconstructie was aangetast door vocht met rotting tot
gevolg. Omdat de schade niet aardbevingsgerelateerd is, heeft het CVW het
dossier overgedragen aan de gemeente.
Ik stel vast dat het CVW en de gemeente Slochteren in reactie op dit incident snel
en doortastend hebben geopereerd. De veiligheid van de inwoners stond hierbij
voorop. De vraag waardoor die situatie is ontstaan, en in het verlengde daarvan
wie daarvoor aansprakelijk is, is pas daarna aan de orde gekomen.

(w.g.)

H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken
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