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Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe Brandbeveiligingsverordening

Gevraagd besluit:
Vast te stellen de Brandbeveiligingsverordening 2010 overeenkomstig het bijgevoegde raadsbesluit

Inleiding en aanleiding
Op 1 oktober 2010 treedt in werking de Wet veiligheidsregio’s. Tegelijkertijd wordt de Brandweerwet 1985
ingetrokken. Daardoor vervalt op 1 oktober 2010 tevens de huidige Brandbeveiligingsverordening. Dit betekent
dat de raad een nieuwe Brandbeveiligingsverordening moet vaststellen gebaseerd op de Wet op de
veiligheidsregio’s. Het gaat hier om een tijdelijke verordening. Na het in werking treden van de Algemene
Maatregel van Bestuur (AMvB) als bedoeld in artikel 3, derde lid van de Wet op de veiligheidsregio’s –naar
verwachting 2011- waarin het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde
bouwwerken wordt geregeld zal deze nieuwe verordening eveneens van rechtswege vervallen.
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s, het niet beschikbaar zijn van de hiervoor
bedoelde AMvB en het ontbreken van relevant overgangsrecht in de Wet veiligheidsregio’s zal uw raad een
nieuwe brandbeveiligingsverordening moeten vaststellen.
Beoogd resultaat
Een brandveilig Den Helder
Kader
Gemeentewet
Wet veiligheidsregio’s
Argumenten / alternatieven
Het vasttellen van een nieuwe Brandbeveiligingsverordening is noodzakelijk omdat de huidige verordening per
1 oktober 2010 van rechtswege komt te vervallen en er nog geen nieuwe hogere regeling is, ter vervanging van
de huidige verordening.
Voor een uitgebreide toelichting op het ontwerp raadsbesluit wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting
op de model-Brandbeveiligingsverordening 2010. Zoals uit deze toelichting blijkt, biedt de Wet veiligheidsregio’s
tevens de mogelijkheid om in de verordening een bepaling inzake de bestuurlijke strafbeschikking op te nemen.
In onze raadsinformatie brief van 9 juni 2010 (RI10.0091) hebben wij u reeds in kennis gesteld van onze
plannen inzake het invoeren van de OM-strafbeschikking ten behoeve van overlastfeiten per 1 september van
dit jaar. Dat betekent dat de strafsanctie rechtstreeks via het Openbaar ministerie worden geïnd en dat deze
instantie ook verantwoordelijke is voor de op correcte wijze afhandelen van de strafsancties. Gelet op deze
keuze is de bepaling van de bestuurlijke strafbeschikking niet in de Brandbeveiligingsverordening 2010
opgenomen.
Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.
Juridische consequenties
Het vaststellen van Brandbeveiligingsverordening 2010 betreft een tijdelijk maatregel om de huidige
brandbeveiligingsverordening materieel te laten doorlopen tot het moment dat de AMvB als bedoeld in artikel 3,
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derde lid van de Wet op de veiligheidsregio’s van kracht wordt. Alsdan worden de belangen die de
Brandbeveiligingsverordening beoogt te beschermen overgenomen door deze nieuwe AMvB en vervalt de
Brandbeveiligingsverordening 2010 van rechtswege.

Communicatie
Zodra de nieuwe Brandbeveiligingsverordening is vastgesteld wordt de verordening openbaar bekend gemaakt.

Aanpak / uitvoering
Zoals reeds eerder is gesteld, is het vaststellen van de nieuwe Brandbeveiligingsverordening noodzakelijk in
verband met het in werking treden van de Wet op de veiligheidsregio’s. Materieel verandert er niets.
De feitelijke uitvoering van de verordening is en blijft in handen bij de Brandweer voor het toezicht en de
Afdeling VVH voor de vergunningverlening.

Den Helder, 24 augustus 2010
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
burgemeester
Koen Schuiling
secretaris
H. Raasing
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