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Beknoptvoorstel
DeBrandbeveiligingsverordening2010vasttestellen.
Toelichting
Per1 oktober2010treedtdeWetveiligheidsregio's gedeeltelijk inwerking.Dedatumvan
inwerkingtreding vandenieuwewetisafhankelijk vandedatumvan publicatievanhetBesluit
veiligheidsregio's (aldannietvoor 1 julia.s.).DeBrandweerwet 1985wordtingetrokkenophet
momentvan inwerkingtredingvandeWetveiligheidsregio's.Daardoorvervaltderechtsgrondvan
deopdeBrandweerwet 1985gebaseerde brandbeveiligingsverordening. Hierbijtreft ueen nieuw
modelbrandbeveiligingsverordening aandieisgebaseerdopdeWetveiligheidsregio's.
Dewetgever kondigtindeWetveiligheidsregio's endeaanpassingdaaropinartikel3,derdelid,
eenalgemenemaatregelvanbestuuraanover hetbrandveiliggebruikvanvoor mensen
toegankelijke ruimten,nietzijndebouwwerken.
Dezeamvbneemtalshetwaredeplaats invandeverordening diehiervoorligt (TK, vergaderjaar
2008-2009,31968,nr.8,p.7). Naarverwachtingtreedtdezeamvbpasmedio2011werking.Tot
dietijdzalopdegrondvandeWetveiligheidsregio's inelkegemeenteeen
brandbeveiligingsverordening vankrachtmoetenzijn.
AlsgevolgvandeinwerkingtredingvandeWetveiligheidsregio's, hetnietbeschikbaarzijnvan
de
hiervoorbedoeldeamvbenhetontbrekenvanrelevantovergangsrecht indeWet
veiligheidsregio'szalderaadeennieuwebrandbeveiligingsverordening moetenvaststellen.
Debestaande brandbeveiligingsverordening vervalt namelijk vanrechtswegebijde
inwerkingtreding vandeWetveiligheidsregio's.
DeregelingisaangepastaandeWetveiligheidsregio's endeDienstenrichtlijn.Toegevoegdzijn
regelsvoordebestuurlijkeboete.
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deRaadvandegemeente Heerhugowaard;
gelezen hetvoorstelvanburgemeester enwethoudersd.d.17augustus2010
DeraadvandegemeenteHeerhugowaard;
gelezen hetvoorstelvanhetcollegevan 17augustus2010
geletopartikel 12vandeBrandweerwet 1985;
overwegende dathetverplicht iseenverordeningvasttestellenomtrenthetvoorkomen,
beperken enbestrijdenvanbrand,hetbeperkenvanbrandgevaar enhetvoorkomenen
beperkenvanongevallenbijbrandenalhetgeendaarmeeverband houdt,voorzoverdaarinniet
bijofkrachtensdeWoningwetofenigeanderewetisvoorzien;
gezien hetadviesVandeafdelingOmgevingsvergunning;
besluit
vasttestellen

Brandbeveiligingsverordening 2010
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Indezeverordeningwordtverstaanonder:
a.
eeninrichting:eenvoor mensentoegankelijke ruimtelijk begrensde plaatsvoorzover
diegeenbouwwerkis;
b.
bouwwerk:elkeconstructievanenigeomvangvanhout,steen,metaalofander
materiaal,dieopdeplaatsvanbestemminghetzijdirecthetzijindirectmetdegrond
verbonden is,hetzijdirectofindirectsteunvindtinofopdegrond,bedoeldomter
plaatsetefunctioneren.
Artikel2 Verbodsbepaling
1.
Hetisverbodenzonderofinafwijkingvaneendoorhetcollegeverleende
gebruiksvergunning eeninrichtingingebruik tehebbenoftehouden,voorzover
daarin:
a. meerdan250personentegelijk aanwezigzullenzijnof,
b. aanmeerdan10personenbedrijfsmatigof inhetkadervanverzorging
nachtverblijfzalwordenverschaft of,
c. aanmeerdan10personenjongerdan 12jaar,ofaanmeerdan 10lichamelijk of
geestelijkgehandicapte personendagverblijfzalwordenverschaft.
2.
Hetcollegekanaandegebruiksvergunningvoorwaardenverbindenmet
inachtnemingvanhetgesteldeindeartikelen4en5.
3.
Hetcollegekanaandegebruiksvergunning nieuwevoorwaardenverbindenen
gesteldevoorwaardenwijzigenofintrekken,indienhetbelangwaarvoorde
gebruiksvergunning isverleendditvereistopgrondvaneenveranderingvan
inzichtenofveranderingvandeomstandighedengelegenbuitendeinrichting,
opgetreden nahetverlenenvandegebruiksvergunning.
4.
Paragraaf4.1.3.3vandeAlgemenewetbestuursrecht isvantoepassing.
Artikel3 Weigeringsgronden
Hetcollegeweigerteengebruiksvergunning,indiendeindeaanvraagvermeldewijzevan
gebruikvandeinrichtingnietbrandveilig isendoorhetstellenvanvoorschriften ookniet
kanworden bereikt.

Artikel4 Gebruikseisen
Deeisengesteld aanhetbrandveiliggebruik vanbouwwerken indeparagrafen 2.1, 2.2
en2.3vanhetBesluitbrandveiliggebruik bouwwerken (Stb.2008,327)zijn
overeenkomstigvantoepassingopvergunningplichtige ennietvergunningplichtige
inrichtingen.
Artikel5Brandveiligheidsvoorzieningen
Deeisengesteld aanhetbrandveiliggebruik vanbouwwerken indeparagrafen2.4,2.5
2.6,2.72.8en2.9vanhetBesluitbrandveiliggebruik bouwwerken (Stb.2008,327)zijn
overeenkomstigvantoepassingopvergunningplichtige ennietvergunningplichtige
inrichtingen.
Artikel6Melden van branden broei
lederdiebrandofbroeiontdektofdezevermoedt,isverplichtditonmiddellijkaande
brandweertemelden.
Artikel7Bossen, heidevelden, venen
Deeigenaarvaneenaaneengeslotenofvrijwelaaneengeslotenopstanddievoormeer
dandehelftbestaatuitnaaldhout,eenheideveld,eenveenofeenanderterrein,voor
zover nietbedoeldinartikel8,tweedelid,onder bvandeWoningwet,endatmet
brandbaregewassenisbegroeid,isverplichtdevoorschriftenoptevolgen,diehet
collegegeefttothetvoorkomenvan brandenhetbeperkenvandegevolgenvanbrand.
Artikel8Bestuurlijke boete
Overtredingvanderegelsvandezeverordening kanwordenbeboetmeteenbestuurlijke
boetevanmaximaal hetbedrag,genoemd indeArbeidsomstandighedenwet artikel34,
vierde lid, onder 1°.
Artikel9 Overgangsrecht
1.Vergunningen diezijnverleendonderwerkingvandevorige verordening/regeling
endievankrachtzijnophetmomentvaninwerkingtredingvandeze
verordeningworden aangemerktalsvergunning krachtensdezeverordening.
2. Indienvóór hettijdstipvaninwerkingtredingvandezeverordening eenaanvraagom
vergunningopgrondvandevorigeverordening/regeling isingediendwaaropnognietis
beslist,wordtdaaropdezeverordeningtoegepast.
3.Opbezwaarschriftengerichttegeneenbeschikkingopeenaanvraagomvergunning
krachtensdevorigeverordening/regelingwordtbeslistmettoepassingvandeze
verordening.
Artikel 10Citeertitel
DezeverordeningwordtaangehaaldalsBrandbeveiligingsverordening2010.
Artikel 111nwerkingtreding
DezeverordeningtreedtinwerkingophetmomentvaninwerkingtredingvandeWet
veiligheidsregio's.
Aldusvastgesteld indeopenbareraadsvergaderingvan 28september2010
Heerhugowaard,28september2010
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Toelichting opde Brandbeveiligingsverordening 2010
Algemeen
Dewetgever kondigt indeWet veiligheidsregio's endeaanpassing daarop inartikel
3,derde lid,een algemene maatregel van bestuur aanover het brandveilig gebruik
vanvoor mensentoegankelijke ruimten,nietzijnde bouwwerken. Dezeamvb neemt
als hetware de plaats invan debrandbeveiligingsverordening (TK, vergaderjaar
2008-2009, 31968,nr. 8,p.7). Naarverwachting treedt deze amvb pas medio 2011
werking.Totdietijdzalop degrondvandeWet veiligheidsregio's inelke gemeente
een brandbeveiligingsverordening van kracht moeten zijn.
Alsgevolg van de inwerkingtreding vandeWet veiligheidsregio's, het niet
beschikbaar zijnvan de hiervoor bedoelde amvb en hetontbrekenvan relevant
overgangsrecht indeWetveiligheidsregio's zal de raadeen nieuwe
brandbeveiligingsverordening moetenvaststellen.
Debestaande brandbeveiligingsverordening vervalt namelijk van rechtswege bijde
inwerkingtreding van deWet veiligheidsregio's.
Devoorliggende modelregeling is,gezien hettijdelijk karakter (totde
inwerkingtreding van deamvb)terughoudend van aard.
Deregeling isaangepast aandeWetveiligheidsregio's ende Dienstenrichtlijn.
Toegevoegd zijn regelsvoor debestuurlijke boete.
Brandbeveiligingsverordening isvangnet
Debrandbeveiligingsverordening magniet regelen voorzoverdaarin bijof krachtens
enigander (hoger)wettelijk voorschrift isvoorzien.Hierop moet bij hetstellen van
regels nauwlettend worden toegezien.Feitelijk moet degemeente zichtelkens weer
afvragen in hoeverre eenwettelijk voorschrift alvoorziet of mede (indirect) voorziet in
de brandveiligheid die indeWet veiligheidsregio's als opdacht aan hetcollege is
gegeven. Inzo'n geval gaat datwettelijk voorschrift voor op de
brandbeveiligingsverordening. Metanderewoorden:de
brandbeveiligingsverordening iseenvangnetvoor brandveiligheidvoorzieningen die
noodzakelijk zijn maarwaarvoor geenwettelijke basisvoorhanden is.Voordat een
gemeente op basisvan debrandbeveiligingsverordening eisen kanstellen moet er
onderzoek plaatsvinden naarwettelijke voorschriften die mogelijk van toepassing
zouden kunnenzijn envan rechtswege voorrang hebben. Indedagelijkse praktijk
zijner natuurlijk een aantalstandaard gevallenwaarbij vantevoren duidelijk ishoe
zaken liggen.
Onderwerp vanderegeling:objectendiegeen bouwwerk zijn
Debrandbeveiligingsverordening iseenvangnet, een restregelgeving,zij regelt de
brandveiligheid die nietopeenanderemanierwettelijk isgeregeld.Ditisweliswaar
eenbeperking, maarwelvan eenonbepaald onderwerp. Bij het
gebruiksvergunningensysteem van debrandbeveiligingsverordening gaat het
namelijk om objecten diegeen bouwwerken zijn: 'nietbouwwerkeri".
Het kangaan om bijvoorbeeld een losmet dewalverbonden drijvend hotel,een
drijvende discotheek ofeentijdelijke tent. Hetonderwerp isvooraf niettebepalen.
Deomschrijving indeWetveiligheidsregio's zelf kenteen beperking van doel, n.l.
brandveiligheid, maar (behalve door anderewettelijkevoorschriften) geen beperking
van object. Deomschrijving isvantoepassing opdegehele omgeving.
Voor een dergelijk object ishetvanwege hetfeit dat nietvan tevoren duidelijk is
waarom hetgaat, moeilijk concrete regelste maken,Veelobjecten lijkenechter op
bekende bouwwerken.Overeenkomstig daaraan kunneneisenwordengesteld,
afhankelijk van despecifieke situatie.
Alsvoorbeeld dienteen bouwwerk dat opdegrond staat. Hiervoor isinelkgeval het

Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit ende bouwverordening ex deWoningwet van
toepassing. Doordedefinitievan hetbegripbouwwerk inde bouwverordening en de
toepassing ervan inhet Bouwbesluit enhet Gebruiksbesluit iseen constructie die
drijft op hetwater meestal geen bouwwerk indezinvan deWoningwet en afgeleide
regelgeving.Voor eenmetdegrondverbonden object isdeWoningwet hetjuridisch
kader.Voor hetzelfde object datdrijft isdebrandbeveiligingsverordening hetjuridisch
kader (voor debrandveiligheid). Eenandervoorbeeld:eententdie langdurig op
dezelfde plaats staat kaneenbouwwerk zijn (Woningwet vantoepassing), terwijl
diezelfdetenttijdens een kortdurende periode een 'niet-bouwwerk'is,
waarvoor opgrondvande brandbeveiligingsverordening eisen moeten worden
gesteld.Overde lastigevraag:wanneer iseen object eenbouwwerk volgt hieronder,
mede aande handvanstaandejurisprudentie, eentoelichting Bouwwerkofgeen
bouwwerk, openerfenterrein.
DeWoningwet heefteengrote invloedopdereikwijdte vande
brandbeveiligingsverordening, dezewet bevat dewettelijke grondslag voor
voorschriften betreffende hetbouwen,destaat van bestaande bouwwerken en
standplaatsen en hetgebruik van bouwwerken en hetgebruik vanopenerven en
terreinen endestaat,waarin dezezich moeteen bevinden.Debeperking diede
Woningwet oplegt, als hogere regeling,zit inde begrippen bouwwerk, openerf en
terrein.
Bouwwerk
Eendefinitie van het begrip bouwwerk geeft deWoningwet niet,deVNG houdt inde
modelbouwverordening een indejurisprudentie aanvaarde definitieaan:
-bouwwerk: elke constructie vanenigeomvang van hout,steen,metaal ofander
materiaal, dieopde plaatsvan bestemming hetzij direct hetzij indirect metde grond
verbonden is,hetzijdirect of indirect steun vindt inof opdegrond,bedoeld omter
plaatsetefunctioneren.
Aan dehandvandevier elementen van dedefinitie van het begrip bouwwerk
1)constructie,
2)van enigeomvang,
3)met degrondverbonden,
4)bedoeld omter plaatsete functioneren
wordt bepaald ofeen object een bouwwerk isof niet.
Over het begrip bouwwerk bestaateen uitgebreidejurisprudentie, het is niet zonder
meerduidelijk wanneer aandeviervoorwaarden wordt voldaan omtotde conclusie
te komen dateenobject een bouwwerk is.
Dejurisprudentie isteomvangrijk ente casuistisch om hierweertegeven.Een
uitgebreideopsomming vanjurisprudentie kunt uvinden indetoelichting opde
modelbouwverordening van de'Standaardregelingen indebouw' (Sdu uitgevers bv,
Den Haag).
Openerfenterrein
Bouwwerken vallen nietonderdewerking van debrandbeveiligingsverordening, ook
sommige open erven enterreinen vallen nietonder dewerkingvan deverordening.
Opgrond van artikel 8,tweede lid,onder b,van deWoningwet zijn namelijk inde
bouwverordening voorschriften opgenomen over destaaten het ingebruik nemenen
gebruiken van openerven enterreinen.
Hiervoor kunnen dus geeneisenworden gesteld opgrondvan de
brandbeveiligingsverordening.

Debegripsomschrijving van erf isovergenomen uithet Besluit omgevingsrecht (Bor)
datop 1 juli2010 inwerking isgetreden. Dieomschrijving isafgeleid uitde
jurisprudencie (zieABRvS 15September 1997, U N : AA3601,AB 1998,5).
Uitgangspunt isdat hetgehele perceelbijeen hoofdgebouw inbeginselalserf kan
worden aangemerkt. Echter uitdesystematiek vaneen bestemmingsplan of
beheersverordening kanvoortvloeien dat bepaaldeverder van het hoofdgebouw af
gelegen delenvan een perceel nietalserfaangemerkt kunnenworden.Ditzalin
beginsel uitsluitend hetgeval kunnen zijn bij percelen van eenaanzienlijke omvang,
veelal gelegen buitende bebouwde kom.Bijdergelijke omvangrijke percelen geven
bestemmingsplannen of beheersverordeningen soms regelsdie het perceel
onderverdeelt ineen bouwblok of bestemming,waarbinnen het hoofdgebouw met
bijbehorende aan-en uitbouwen enbijgebouwen gebouwd kunnenworden enwaar
eenverdere indeling kan plaatsvinden als buitenruimte behorende bij het
hoofdgebouw.
Onder eenterreinwordt verstaan een bijeen bouwwerk behorend onbebouwd
perceel, of gedeelte daarvan,nietzijndeeenerf. Om alsterrein indezinvan de
bouwverordening te kunnenworden aangemerkt, moetdus aanvier voorwaarden
zijn voldaan: I)het iseen perceel grond,2)dat onbebouwd is,3)dat bijeen
bouwwerk hoort en4)dat geen erfis.
Gebruiksvergunning vooreeninrichting
Debrandbeveiligingsverordening kenteengebruiksvergunningenstelsel voor die
situaties die uiteen oogpunt van brandveiligheid meerdan gebruikelijke aandacht
nodig hebben.Gezien deonbepaaldheid van desituaties isniet gekozen voor een
meldingsplicht i.p.v.vergunningsplicht, omdattussen diesituaties dan bijvoorbaat
onderscheid gemaakt moetworden. Daarnaast staan inde
brandbeveiligingsverordening gebruiksvoorwaarden waaraan altijd moet worden
voldaan.Voor hetstellen van eisenviaeenvergunning ofvia dedirectewerking van
deverordening is het nodig datdesituatiewaarop devergunning ofeisen van
toepassing is,isafgebakend:een ruimtelijk begrensde plaats,voorzover die geen
bouwwerk is.Kortheidshalve isgekozen voor een begrip:inrichting.
Het is duidelijk datvoor eenzogroteverscheidenheid aan situaties het niet goed
mogelijk isconcrete eisente stellen.Omdezelfde reden ishetaanvragen van een
vergunning vormvrij.Het Gebruiksbesluit geeft richtlijnen voordete stellen
voorwaarden.Aan een losaangemeerde drijvende hotelboot bijvoorbeeld kuntu
dezelfde brandveiligheidseisen stellen als aaneenvast metdewal verbonden
drijvende hotelboot (bouwwerk indezinvan de bouwverordening endeWoningwet).
Wabo
Dezo groteverscheidenheid aan situaties die kunnenvoorkomen isde reden dater
voor gekozen isde modelbrandbeveiligingsverordening nietaante haken aande
Wetalgemene bepalingen omgevingsrecht.
Dienstenrichtlijn
Demodelbrandbeveiligingsverordening 2010 isaangepast aan de Dienstenrichtlijn.
Toezichtop denaleving
Hettoezicht opde naleving vande brandbeveiligingsverordening berust krachtens
artikel 61vandeWet veiligheidsregio's bijdoor burgemeester en wethouders
opgedragen ambtenaren.
Deminister van Binnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties wijst op grondvan artikel
65vandeWet veiligheidsregio's deambtenaren aan belast metdeopsporing van
strafbarefeiten.

Bestuurlijkeboete
DeWetveiligheidsregio'sgeeft de raadvaneen gemeente debevoegdheidom,
indiende raad datwenst, bijverordeningte bepalen dateen bestuurlijke boetewordt
opgelegd voor overtreding van regelsgesteld krachtens artikel 3,tweede lid
(brandbeveiligingsverordening) enderde lid (algemene maartregelvan bestuur, deze
isnogniet opgesteld) van dewet. Hetmaximum bedragvandeboete magniet hoger
zijndan het bedrag,genoemd indeArbeidsomstandighedenwet artikel34,vierde lid
onder 1°. Hetbedrag dat daar isgenoemd,bedraagt in2009€ 9.000.
DeWetveiligheidsregio's geeft geenverdere beschrijving vande uitvoering van deze
sanctie,zodatdegemeente alleen metdeAwb rekening hoefttehouden.
Eenalternatief artikel isaan het modelvan deverordeningtoegevoegd.
Strafbepaling
Overtreding van deregelsvan dezeverordening wordt opgrondvanartikel64 eerste
lidvandeWet veiligheidsregio's gestraft met hechtenisvanten hoogsteeenjaar of
geldboete van dederdecategorie Deweigever heeft hier eensluitende regeling
beoogd,zodat ergeen ruimte isvoor een regeling opdit gebieddeverordening zelf.
Overgangsrecht
Inhetartikel istwee keerdebrandbeveiligingsverordening genoemd,omdat het
nodig kanzijn datvergunningen opgrondvande brandbeveiligingsverordening van
voor 2008 nogvan kracht
moeten zijn.
Intrekkenregeling
Debrandbeveiligingsverordening vervalt op het momentvan inwerkingtreding van de
Wetveiligheidsregio's van rechtswege door ontbreken van derechtsgrond:de
Brandweerwet 1985. Deintrekking moetworden bekendgemaakt volgens dein
artikel 144 Gemeentewet genoemde wijze.
Bekendmaking
Debekendmaking dientopeenzodanig tijdstip plaatstevindendat de verordening
op hetmomentvan inwerkingtreding van deWet veiligheidsregio's inwerking kan
treden. Ditkan:
a. door plaatsing inhetopeenalgemeen toegankelijke wijze uitte geven
gemeenteblad;
b. b.bijgebreke van een gemeenteblad,doorter inzage leggingvoor detijd van
twaalfweken opdegemeentesecretarie ofopeenanderedoor hetcollege te
bepalen plaatsendoor hetdoenvan mededeling daarvan ineen plaatselijk
verschijnend dag-,nieuws-of huis-aan-huisblad.
Voor dewijzevan elektronische bekendmaking zie:
http://www.vng.nl/eCache/DEF/88/626.html.
Intrekkenvergunning
Demodelbrandbeveiligingsverordening kentgeen bepaling omeenvergunning inte
trekken. Dereden hiervoor isdat een intrekkingbepaling degemeente onnodig
beperkt, immers ineen bepaling liggen degronden voorafvast. Deaardvan de
verordening brengt metzichmee datvantevoren niet duidelijk iswelke gronden
voldoendezullen zijn. Bijeenverordening die geen intrekkinggrond kent iser sprake
van eengeïmpliceerde bevoegdheid:debevoegdheid omdebeschikkingte geven
brengt ookde bevoegdheid meeom dezeweer intetrekken oftewijzigen mits
daarvoor valide redenen bestaan.Dithangt afvan deomstandigheden. Denk
bijvoorbeeld aan onjuistheid vandebeschikking.

