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Onderwerp:
Brandbeveiligingsverordening

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
-

de Brandbeveiligingsverordening 2011 vast te stellen.

Bestaand kader/doelstelling:
Artikel 3 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) geeft aan dat het verplicht is een verordening
vast te stellen voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken
van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en alles wat
daarmee verband houdt.

Inleiding:
Op 1 oktober 2010 is de Wvr in werking getreden. Op het moment van inwerkintreding is
de Brandweerwet ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat de Brandbeveiligingsverordening
van 1993 van rechtswege is vervallen.
De Brandbeveiligingsverordening is van toepassing op objecten die geen bouwwerken
zijn en waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn, of waar bedrijfsmatig
of in het kader van verzorging aan meer dan 10 personen nachtverblijf wordt verschaft of
aan meer dan 10 personen, jonger dan 12 jaar of aan meer dan 10 lichamelijk of
geestelijk gehandicapte personen dagverblijf wordt verschaft. Woonboten vallen hier niet
onder. Afspraken inzake de brandveiligheid van woonboten worden vastgelegd in
bestemmingsplannen.
De Brandbeveiligingsverordening (voor u ter inzage gelegd) is conform het VNG-model
gemaakt.
Argumenten:

1.1

De Wet veiligheidsregio’s verplicht de gemeente tot het vaststellen van een
brandbeveiligingsverordening.
De bestaande Brandbeveiligingsverordening is per 1 oktober 2010 van
rechtswege vervallen bij de inwerkingtreding van de Wvr (art. 77 Wvr). In de
Wvr wordt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangekondigd welke
uiteindelijk de plaats inneemt van de Brandbeveiligingsverordening. Echter

**

naar verwachting treedt de AMvB pas in de tweede helft van 2011 in werking.
Tot de inwerkingtreding van de AMvB moet een Brandbeveiligingsverordening
van kracht zijn.

1.2

De Brandbeveiligingsverordening 2011 is aangepast aan de Wet
veiligheidsregio’s en de Dienstenrichtlijn VNG.
De Brandbeveiligingsverordening is, gezien het tijdelijk karakter, tot de
inwerkintreding van de AMvB, terughoudend van aard. Drie wijzigingen zijn
van belang:
a.

Volgens de Dienstenrichtlijn geldt in beginsel dat voor verordeningen,

behoudens in die situatie dat daarvan om dringende redenen moet worden
afgezien, dat vergunningen van rechtswege zijn verleend indien er niet tijdig
besloten is op een aanvraag.
b.

Geen regeling toezicht.

Het toezicht op de naleving van de Brandbeveiligingsverordening berust
krachtens artikel 61 van de Wvr bij door burgemeester en wethouders
opgedragen ambtenaren. Hierdoor is er geen ruimte meer om dit in lagere
regelgeving (de Brandbeveiligingsverordening) door de raad te laten regelen.
c.

Geen regeling intrekken van vergunningen.

De Brandbeveiligingsverordening kent geen bepaling om een vergunning in
te trekken. De reden hiervoor is dat een intrekkingsbepaling de
handhavingsmogelijkheden onnodig beperkt. Immers intrekkingsbepalingen
liggen vooraf vast.
Omdat de Brandbeveiligingsverordening geen intrekkingsgrond kent, is er
sprake van een geïmpliceerde bevoegdheid. Dit betekent: de bevoegdheid
om de beschikking te geven brengt ook de bevoegdheid mee om deze weer
in te trekken of te wijzigen, mits daarvoor valide redenen bestaan. Dit hangt
af van de omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan onjuistheid van de
beschikking.
Financiële dekking:
n.v.t.
Communicatie/
Communicatie/Participatie:
Participatie:

Bekendmaking
De Brandbeveiligingsverordening van 1993 is automatisch van rechtswege vervallen bij
de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s. Na bekendmaking van de
Brandbeveiligingsverordening 2011 treedt deze in werking tot aan het moment van
inwerkingtreding van de AMvB. Zowel het vervallen van de Brandbeveiligingsverordening
1993 als de inwerkingtreding van de Brand beveiligingsverordening 2011 worden op de
gebruikelijke wijze bekend gemaakt.
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Geen inspraak
Volgens de inspraakverordening is het mogelijk verordeningen ter inspraak voor te
leggen. Dit heeft met name te maken met het karakter van de verordening. Omdat de
verordening geen essentiële gevolgen heeft voor de bewoners van Hillegom, is een
inspraakprocedure niet nodig.
Urgentie:
Omdat Brandbeveiligingsverordening 1993 reeds per 1 oktober 2010 van rechtswege
is vervallen, is het van belang om zo snel mogelijk de Brandbeveiligingsverordening
2011 vast te stellen.
Kanttekeningen:
Kanttekeningen:
n.v.t.
namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

drs. A. Mans

secretaris

voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Brandbeveiligingsverordening 2011
Informatie bij: mw. K. Hoek, k.hoek@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 313
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