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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Algemeen Directeur van Waternet 

Postbus 94370  

1090 GJ  Amsterdam 

 

 

 

Datum 9 april 2019 

Onderwerp Rapport 'Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen' 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 
Op zaterdagavond 15 september 2018 ontstond brand in de Sint Urbanuskerk te 

Amstelveen, waardoor een deel van de kerk ernstig werd beschadigd. De brand in 

de pas gerestaureerde kerk riep bij omwonenden en parochianen veel emoties en 

vragen op, met name over het feit dat het de brandweer zo veel moeite kostte 

om snel voldoende bluswater te krijgen. 

 

Op verzoek van de burgemeester van Amstelveen en de commandant van 

Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid (de 

Inspectie) onderzoek gedaan naar de brandbestrijding, specifiek gericht op de 

bluswatervoorziening. De Inspectie heeft in beeld gebracht of daadwerkelijk 

sprake was van problemen met de bluswatervoorziening en wat hiervan de 

mogelijke oorzaken waren. De bevindingen van de Inspectie zijn neergelegd in 

het rapport ‘Bluswatervoorziening brand Sint-Urbanuskerk Amstelveen’, dat ik u 

hierbij aanbied. 

 

Het onderzoek toont aan dat het ontbrak aan sturing en regie op de 

bluswatervoorziening in de gemeente Amstelveen en dat er daarmee geen 

borging was van de activiteiten die hiermee verband hielden. Hierdoor konden 

onvolkomenheden ontstaan. Om hierin verbetering aan te brengen is het nodig 

dat de betrokken partijen de overeenkomsten en afspraken herijken en de 

werkwijze in de praktijk hierop aanpassen. Hierbij is niet alleen de gemeente aan 

zet, maar ook de brandweer en het waterbedrijf.  

 

Het onderzoek laat tevens zien dat de keuzes die de brandweer heeft gemaakt in 

de toepassing van de operationele tactieken, gelet op de kenmerken van de 

brand, juist zijn gebleken. De brandweer heeft weliswaar hinder ondervonden van 

de haperende bluswatervoorziening, maar dit heeft echter geen effect gehad op 

de inzet en de juistheid van de operationele keuzes. Met de nodige inventiviteit is 

de brandweer er in geslaagd het open water en een aantal brandkranen alsnog 

bruikbaar te laten zijn voor de brandbestrijding. Zij hebben daarmee uitbreiding 

naar de kerktoren, de pastorie en de naastgelegen woning effectief kunnen 

voorkomen. 
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Ons kenmerk 

   
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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De Inspectie heeft het thema bluswatervoorziening niet in andere 

veiligheidsregio’s onderzocht, maar doet wel de oproep aan alle gemeenten en 

veiligheidsregio’s om dit thema kritisch te bezien en daar waar nodig 

verbeteringen aan te brengen. Omdat hierbij andere waterbedrijven betrokken 

kunnen worden zal het rapport ook worden aangeboden aan de Vereniging van 

waterbedrijven in Nederland met het verzoek dit verder te verspreiden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

J.G. Bos   
 

 


