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Onderwerp

Vaststellen van de brandbeveiligingsverordening 2009

Inleiding
De brandbeveiligingsverordening 2007 is verouderd. Vanwege de invoering van het gebruiksbesluit per 1
november 2008 is het noodzakelijk om de brandbeveiligingsverordening in zijn totaliteit te vervangen omdat
door de implementatie van het gebruiksbesluit in de bouwverordening de bijlagen komen te vervallen en de
verwijzingen in de bestaande brandbeveiligingsverordening inhoudsloos worden.

Doel
De brandbeveiligingsverordening is een vangnet, een restregelgeving, zij regelt de brandveiligheid die niet
op een andere manier wettelijk is geregeld. Bij het gebruiksvergunningensysteem van de
brandbeveiligingsverordening gaat het namelijk om 'niet-bouwwerken'. Het kan gaan om bijvoorbeeld een
omheind weiland of een los met de wal verbonden drijvend hotel of discotheek.

Overwegingen
Met actualiseren van de verouderde brandbeveiligingsverordening is gewacht tot de invoering van het
gebruiksbesluit. De Verening van Nederlandse Gemeenten heeft hiervoor een model voorbereid welke voor
ons één op één is te implementeren.

Conclusie
De brandbeveiligingsverordening valt niet onder het gebruiksbesluit en komt niet te vallen onder de Wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Ook met de overgang van de Brandweerwet 1985 naar de
Wet op de Veiligheidsregio blijft deze structuur bestaan.
Wel komt er in de Wet op de Veiligheidsregio een mogelijkheid om ook de inhoud van de
brandbeveiligingsverordening door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zoals het gebruiksbesluit
landelijk te regelen. Aangezien deze er voorlopig nog niet is, dient de gewijzigde verordening als regelgeving
te worden vastgesteld.
Voorstel
Wij stellen u voor de bijgevoegde verordening als zodanig vast te stellen en de oude verordening
(brandbeveiligingsverordening 2007 in te trekken.

Dit voorstel is behandeld in de voorbereidende raadsbijeenkomst van 17 maart 2009.
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