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Aan de fractie van PvdA Barendrecht 

t.a.v. mevr. Jakoeb 

  

   

   

  drs. G. Veldhuijzen 

  Burgemeester 

   

    

    

Uw brief van: 11 juni 2022 Ons kenmerk: 544579 

Uw kenmerk:  Contactpersoon: E. te Kaat 

Bijlage(n):  Cluster: Vastgoed 

Onderwerp: Carnisse Veste Doorkiesnummer: 8444 

 Datum: 28 juni 2022 

 

 

 

Geachte mevrouw Jakoeb,   

 

Op 11 juni heeft u schriftelijke vragen ingediend over het incident in de hal bij Carnisse Veste en het dak van 

de parkeergarage onder het Havenhoofd. Hierbij bieden wij u de beantwoording van deze vragen. 

 

1. Is het college geïnformeerd over deze situatie? 

De burgemeester is op de dag van het incident gebeld door een raadslid. De piketdienst bevolkingszorg is 

ingeschakeld en heeft boa’s ingezet.  

 

2. Bent u met ons van mening dat onze inwoners veilig gebruik moeten kunnen maken van de open-

bare ruimte? 

Deze mening wordt gedeeld en het college zet alles in om dit te realiseren.   

 

3. Was het college op de hoogte van de slechte staat en de daarmee gepaarde veiligheidsrisico’s van 

het plafond in winkelcentrum Carnisse Veste? Zo ja, welke acties zijn ondernomen? Zo nee, welke 

acties worden ondernomen? 

Het college was hier niet van op de hoogte. Het eigendom en beheer van Carnisse Veste is niet in handen 

van de gemeente. De eigenaar is primair verantwoordelijk voor al het onderhoud.  

Direct na het incident zijn de boa’s ter plaatse geweest om samen met de beveiliging de omgeving af te zet-

ten. De ingeschakelde aannemer heeft ter plaatste geconstateerd dat er op dat moment verder geen veilig-

heid in het geding was. De week erna heeft de aannemer de herstelwerkzaamheden uitgevoerd.  

 

4. Bent u bereid om te onderzoeken of dat dak nog steeds veilig is? 

De opdracht voor nader onderzoek is al gegeven.  

Het parkeerdek is eigendom van VVE Havenhoofd. Eventuele noodzakelijke werkzaamheden die voort-

vloeien uit dit onderzoek zullen in overleg met het bestuur van de VvE worden opgepakt.   



 

 

 pagina 2 van 2 

 

 

5. En kan het college onderzoeken of er een verband is met de situatie in Carnisse Veste? 

 

Er is geen logisch verband tussen schade aan het plafond van Carnisse Veste en het dak van de parkeerga-

rage. Dit zijn fysiek twee losse gebouwen en uit eerder onderzoek is gebleken dat de scheurvorming in de 

parkeergarage veroorzaakt wordt door temperatuurverschillen in de constructie. Een onderzoek hierna is 

hierdoor niet noodzakelijk.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

 

drs. G. Veldhuijzen 


