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Onderwerp  : Brandbeveiligingsverordening 2010 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De Brandbeveiligingsverordening 2010 vaststellen. 
 
Inleiding 
Op 1 oktober 2010 treedt de Wet veiligheidsrisico’s in werking. De Brandweerwet 1985 wordt op dezelfde 
datum ingetrokken. Daardoor vervalt de rechtsgrond van de Brandbeveiligingsverordening 2010.  
De wetgever kondigt in de Wet veiligheidsregio’s een algemene maatregel van bestuur (amvb) aan over het 
brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken. Deze amvb treedt naar 
verwachting medio 2011 in werking. Tot die tijd zal op grond van de Wet veiligheidsregio’s een 
brandbeveiligingsverordening van kracht moeten zijn.  
 
Samenvatting 
Op 1 oktober 2010 treedt de Wet veiligheidsregio’s in werking. Burgemeester en wethouders hebben de 
raad voorgesteld om de Brandbeveiligingsverordening 2010 vast te stellen. Hierin staan regels over het 
voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken 
van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt.  
 
Meetbaar effect 
Er worden regels vastgesteld ter voorkoming en beperking van brand in voor mensen toegankelijke ruimten, 
niet zijnde bouwwerken.  
 
Argumenten 

 
1.1 In artikel 3, tweede lid van de Wet veiligheidsregio’s staat dat de gemeenteraad een 

brandbeveiligingsverordening moet vaststellen. 
De huidige Brandbeveiligingsverordening komt van rechtswege te vervallen op het moment dat de 
Brandweerwet 1985 wordt ingetrokken. In plaats van deze wet treedt de Wet veiligheidsregio’s in 
werking. Hierin staat dat de gemeenteraad een brandbeveiligingsverordening moet vaststellen.   

 
1.2 De Brandbeveiligingsverordening wordt conform de modelverordening van de VNG en in overleg met de 

overige gemeente van het brandweerdistrict vastgesteld 
De VNG heeft een modelverordening opgesteld. De Brandbeveiligingsverordening is in samenwerking 
met de drie overige gemeenten (Bronckhorst, Doetinchem en Montferland) opgesteld. De vast te stellen 
verordening voldoet aan alle juridische eisen. 

 
1.3 Door de verordening in de raad van 30 september 2010  vast te laten stellen, blijft de periode dat geen 

verordening in werking is, beperkt. 
De Brandweerwet 1985 komt op 1 oktober 2010 te vervallen. Daarmee vervalt ook de rechtsgrond voor 
de huidige Brandbeveiligingsverordening. Gezien de inhoud van de Brandbeveiligingsverordening (deze 
komt grotendeels overeen met de huidige verordening), kan deze verordening  in de raad van 30 
september 2010 worden vastgesteld.  

2.   
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Nvt 
Wat betekent het voor het weerstandsvermogen indien dat aan de orde is: nvt 
 
Uitvoering 
 



Planning: De Brandbeveiligingsverordening zal op 30 september 2010 in de raad worden vastgesteld en dan 
op 6 oktober worden bekendgemaakt in de Gelderse Post. De verordening treedt dan 7 oktober 2010 in 
werking.  
 
Personeel: nvt  
 
Communicatie: De verordening wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina in de Gelderse Post. 
Daarnaast wordt de verordening op de gemeentelijke website worden gezet. Ook intern zal de verordening 
worden bekendgemaakt. 
 
Contact met belangenvereniging/wijkraad: nvt 
 
Evaluatie/verantwoording: nvt 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


