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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 28-02-2012 

Onderwerp:  Wijziging 

Brandbeveiligingsverordening 

2010 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. vaststellen wijzigingsverordening Brandbeveiligingsverordening 2010 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De wetgever kondigt in de Wet veiligheidsregio's en de aanpassing daarop in artikel 
3, derde lid, een algemene maatregel van bestuur 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 
(TK, vergaderjaar 2008-2009, 31 968, nr. 8, p.7). Naar verwachting treedt deze 
AMvB pas op zijn vroegst medio 2012 in werking. Tot die tijd moet op grond van de 
Wet veiligheidsregio's in elke gemeente een brandbeveiligingsverordening van 
kracht zijn.  
Op 1 april 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Per die datum komt het 
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) te 
vervallen. Gevolg is dat de Brandbeveiligingsverordening moet worden aangepast.   
  

1.b Voorgeschiedenis 

Uw Raad heeft na het in werking treden van de Wet veiligheidsregio’s (op 1 oktober  
2010)  een nieuwe Brandbeveiligingsverordening vastgesteld, de 
Brandbeveiligingsverordening 2010. ( Bbv 2010 ) De op de Brandweerwet 1985 
gebaseerde Brandbeveiligingsverordening 1993 is van rechtswege vervallen bij de 
inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's. 

De voorgestelde wijzigingen zijn integraal overgenomen uit de bijlagen bij de VNG 
ledenbrief van 16 februari 2012. De toelichting van de VNG bij de 
Wijzigingsverordening is bij het Wijzigingsbesluit opgenomen. De 
Brandbeveiligingsverordening 2010 is vastgesteld overeenkomstig de model 
Brandbeveiligingsverordening van de VNG. De wijzigingsverordening is eveneens  
een integrale overname van de in de bijlagen bij de ledenbrief van 16 februari 2012 
opgenomen Gewijzigd model brandbeveiligingsverordening.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

Hiermee wordt voldaan aan de uitvoering van de Wet op de Veiligheidsregio’s en de  
invoering van het Bouwbesluit 2012.  
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2 Beoogd effect 

De Brandbeveiligingsverordening 2010 in overeenstemming brengen met het Bouwbesluit  
2012, dat op 1 april 2012 in werking treedt.  
 

3 Argumenten 

Voldoen aan hogere regelgeving die het onderwerp brandbeveiliging regelt.  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het betreft een technische aanpassing van de Bbv 2010 in afwachting van het in werking 
treden van de AMVB over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, 
niet zijnde bouwwerken.  

 
5    Milieu 
      Brandveilige omgang met grotere samenkomsten van personen  in ruimten, niet  zijnde   
      bouwwerken  

 
6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

8 Evaluatie 

Na de volledige invoering en uitvoering van de Wet op de Veiligheidsregio’s en daarmee  

verbonden besluiten.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
- VNG ledenbrief Lbr. 12/025, Gewijzigd model brandbeveilingsverordening, d.d.16 februari  
  2012 
- Wijziging Brandbeveiligingsverordening 2010, RVS 042012 
- Wijziging Brandbeveiligingsverordening 2010, RBS 042012  
 
 


