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Registratienummer: 
 

RVO12.0149 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Brief Vereniging Nederlandse Gemeenten van 
 16 februari 2012 kenmerk ECGR/U201200218       

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

J.M. Streunding 
(0223) 67 8611 
h.streunding@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot wijziging van de 
Brandbeveiligingsverordening 2010 

 
Gevraagd besluit: 
 
De Brandbeveilingsverordening 2010 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd ontwerp raadsbesluit. 
 
 
 
Publiekssamenvatting 
 
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. Hierbij treft u een voorstel tot wijziging van de brandbeveiligingsverordening 2010 aan. 
 
 
Inleiding 
 
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 (BBV) moet worden aangepast.  
 
De aanpassing betreft voornamelijk die artikelen waarin wordt verwezen naar het Gebruiksbesluit. 
Deze verwijzingen zijn omgezet in verwijzingen naar afdelingen in het Bouwbesluit. 
Daarnaast zijn wat kleine wijzigingen in de toelichting aangebracht. De volledige tekst van de 
toelichting is te vinden als bijlage van het raadsbesluit. 
 
In de Wet veiligheidsregio’s artikel 3, derde lid, kondigt de wetgever 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. 
Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie zal deze AMvB niet vóór medio 2012 in werking 
treden. Dit betekent dat voorlopig in de gemeenten nog een brandbeveiligingsverordening, 
gebaseerd op de Wet veiligheidsregio’s, van kracht moet zijn. 
 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
 
Brandveilig gebruik van objecten niet zijnde bouwwerken. 
 
 
 
Kader 
Wet veiligheidsregio’s 
 
 
 
Argumenten 
 
Zoals onder de inleiding is aangegeven, is de aanpassing van de BBV noodzakelijk door de gewijzigde hogere 
regelgeving. Indien de aanpassing van de BBV niet wordt doorgevoerd, verwijst deze verordening naar niet 
meer bestaande regelgeving.  
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Maatschappelijk draagvlak 
Is niet onderzocht 
 
 
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing 
 
 
 
Communicatie 
Persberich t:  
Nee 
 
 
 
Realisatie 
 
Zodra uw raad de wijzigingsverordening heeft vastgesteld, kan deze worden gepubliceerd waarna deze in 
werking treedt 
 
 
 
Den Helder, 27 maart 2012 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
 
 


