VERGADERING GEMEENTERAAD 2009

Pre-adviesnr.
Agendapunt
Onderwerp

20
Brandbeveiligingsverordening
Middenbeemster, 24 februari 2009

Aan de raad
> voorstel
Wij stellen u voor de Brandbeveiligingsverordening Beemster vast te stellen.
> toelichting
Aanleiding
In verband met de doelstelling van het kabinet om een vermindering van de regeldruk
te
bewerkstelligen is verschillende regelgeving aangepast waaronder het Bouwbesluit en
het Gebruiksbesluit. De in het Gebruiksbesluit geregelde voorschriften worden op zich als
noodzakelijk beschouwd en zijn dus niet aanzienlijk gewijzigd, alleen is het overgebracht
naar landelijke regelgeving in de vorm van een Algemene maatregel van bestuur: het
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken(Stb. 2008, 327), nader te noemen “het
Gebruiksbesluit”. Het op 1 november jl. in werking getreden Gebruiksbesluit heeft ook
gevolgen voor onze huidige brandbeveiligingsverordening. Die verwijst namelijk naar
artikelen uit de bouwverordening die per 1 november 2008 zijn vervallen. Daarom is
aanpassing van de brandbeveiligingsverordening noodzakelijk.
Inhoudelijke toelichting
Het nieuwe Gebruiksbesluit en de bouwverordening geven (onder meer) regels voor de
brandveiligheid van bouwwerken maar regelen niets ten aanzien van “nietbouwwerken”. Bij “niet-bouwwerken”moet u denken aan een omheind weiland of een
los met de wal verbonden drijvend hotel of discotheek. Hiervoor is de
brandbeveiligingsverordening. De brandbeveiligingsverordening is een vangnet, een
restregelgeving, waarin de brandveiligheid wordt geregeld die niet op een andere
manier wettelijk is geregeld.
Deze conceptverordening is in overleg met de brandweercommandant, de heer A.
Siebeling en de ambtenaar brandpreventie, de heer G. Wilcke opgesteld. Hierbij zijn we
uitgegaan van het meest recente VNG-model. Het model hebben we op één punt
aangepast. In het model wordt in artikel 2, eerste lid onder b gesteld dat er bij meer dan
10 personen een vergunning noodzakelijk is. Dit aantal is regionaal vastgesteld op meer
dan 4 personen gesteld. Aangezien er geen wettelijk beletsel bestaat om op dit punt
van het model af te wijken, hebben we de verordening aangepast.
Verwachte herziening op korte termijn
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Naast de Woningwet wordt de Wet op de veiligheidsregio's de nieuwe rechtsgrond
voor de brandbeveiligingsverordening. Deze wet treedt op zijn vroegst medio 2009 in
werking. Aangeraden wordt om nu wel reeds een nieuwe verordening vast te stellen.
Indien de nieuwe wetgeving aanleiding geeft tot het aanpassen van de verordening zal
en wijziging worden doorgevoerd.
> juridische consequenties
Zie bovenstaande toelichting
> financiële consequenties
n.v.t.
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