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Onderwerp:  

Brandbeveiligingsverordening 2012 

 

 

Wij stellen voor:  

- de Brandbeveiligingsverordening 2012 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 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Per die datum is het 

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) vervallen. 

Gevolg is dat de Brandbeveiligingsverordening wederom moet worden aangepast. 

In de Wet Veiligheidsregio’s, artikel 3, derde lid, kondigt de wetgever een Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB) aan over het brandveilig gebruik van voor mensen 

toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken. Deze AMvB neemt als het ware de 

plaats in van de Brandbeveiligingsverordening. In eerste instantie was de verwachting 

dat deze AMvB medio 2012 in werking zou treden. Hierin is echter vertraging 

gekomen. Omdat op dit moment niet duidelijk is wanneer deze AMvB dan wel in 

werking treedt en het ter toetsing voor evenementen nodig is dat er een geldige 

Brandbeveiligingsverordening is, wordt uw raad voorgesteld de 

Brandbeveiligingsverordening 2012 vast te stellen. Deze verordening geldt tot de 

AMvB brandveilig gebruik in werking treedt. 

 

De wijzigingen betreffen: 

 

Artikel 4 en 5 van de Brandbeveiligingsverordening. Beide artikelen worden geheel 

vervangen. 
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Artikel 4 en 5 oud 

 

Artikel 4 Gebruikseisen 

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.1, 

2.2 en 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken  (Stb. 2008, 327) zijn 

overeenkomstig van toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige 

inrichtingen. 

 

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen 

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.4, 

2.5 2.6, 2.7, 2.8 en 2.9 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken  (Stb. 2008, 

327) zijn overeenkomstig van toepassing op vergunningplichtige en niet 

vergunningplichtige inrichtingen. 

 

 

Artikel 4 en 5 nieuw 

 

Artikel 4 Gebruikseisen 

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 

1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 

2011, 416 en 676) zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en 

niet vergunningplichtige inrichtingen. 

 

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen 

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 

6.8 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn met uitzondering van de 

artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstig toepassing op vergunningplichtige 

en niet vergunningplichtige inrichtingen. 

 

Argumenten: 

1.1 De Wet veiligheidsregio’s verplicht de gemeente tot het vaststellen van een 

brandbeveiligingsverordening 

De bestaande Brandbeveiligingsverordening is van 15 juni 2011. Doordat per 1 

april 2012 het Bouwbesluit 2012 in werking is getreden en daardoor het Besluit 

brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) is komen te 

vervallen, dient een gewijzigde Brandbeveiligingsverordening te worden 

vastgesteld. 

 

1.2 De Brandbeveiligingsverordening is nodig om brandveilig gebruik te kunnen 

toetsen bij aanvragen voor evenementen 

Zonder brandbeveiligingsverordening is het niet mogelijk om aanvragen van 

evenementen te toetsen. Dit geldt met name voor alle evenementen waar tenten 

bij gebruikt worden. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20brandveilig%20gebruik%20bouwwerken
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Besluit%20brandveilig%20gebruik%20bouwwerken
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1.3 De door de Wvr aangekondigde AMvB treedt niet vóór medio 2012 in werking 

Dit betekent dat in alle gemeenten, tot de inwerkingtreding van de AMvB, een 

brandbeveiligingsverordening van kracht moet zijn. 

 

Financiële dekking: 

n.v.t. 

 

Communicatie/Participatie: 

Bekendmaking 

De Brandbeveiligingsverordening 2012 treedt in werking na de dag waarop zij is 

bekend gemaakt en tot aan het moment van inwerkintreding van de AMvB en wordt 

op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 

 

Geen inspraak 

Volgens de inspraakverordening is het mogelijk verordeningen ter inspraak te leggen. 

Dit heeft met name te maken met het karakter van de verordening. Omdat deze 

verordening geen essentiële gevolgen heeft voor de bewoners van de gemeente 

Hillegom, is een inspraakprocedure niet nodig. 

 

Urgentie: 

Omdat het Bouwbesluit 2012 per 1 april al in werking is getreden, is het van belang 

om zo snel mogelijk de Brandbeveiligingsverordening 2012 vast te stellen. 

 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ter inzage gelegd: 

- Brandbeveiligingsverordening 2012 

Informatie bij: mw. K. Hoek, k.hoek@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 313 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

