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Samenvatting
Waarschijnlijk treedt op 1 oktober2010 de Wet veiligheidsregio's in werking. De datum van
inwerkingtreding van de nieuwe wet is afhankelijk van de datum van publicatie van het Besluit
veiligheidsregio's (al dan niet voor 1 juli a.s.). De Brandweerwet 1985 wordt ingetrokken op het
moment van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's. Daardoor vervalt de rechtsgrond van
de op de Brandweerwet 1985 gebaseerde brandbeveiligingsverordening. Hierbij treft u een nieuw
model brandbeveiligingsverordening aan die is gebaseerd op de Wet veiligheidsregio's.
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Geacht college en gemeenteraad,
Waarschijnlijk treedt op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio's in werking. De datum van
inwerkingtreding van de nieuwe wet is afhankelijk van de datum van publicatie van het Besluit
veiligheidsregio's (al dan niet voor 1 juli a.s.). De Brandweerwet 1985 wordt ingetrokken op het
moment van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's. Daardoor vervalt de rechtsgrond van
de op de Brandweerwet 1985 gebaseerde brandbeveiligingsverordening. Hierbij treft u een nieuw
model brandbeveiligingsverordening aan die is gebaseerd op de Wet veiligheidsregio's.
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 verordening die hier voorligt (TK, vergaderjaar
2008-2009, 31 968, nr. 8, p.7). Naar verwachting treedt deze amvb pas medio 2011 werking. Tot
die tijd zal op de grand van de Wet veiligheidsregio's in elke gemeente een
brandbeveiligingsverordening van kracht moeten zijn.
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 de raad een nieuwe brandbeveiligingsverordening moeten vaststellen.
De bestaande brandbeveiligingsverordening vervalt namelijk van rechtswege bij de
inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's.

De voorliggende modelregeling is, gezien het tijdelijk karakter (tot de inwerkingtreding van de
amvb) terughoudend van aard.
De regeling is aangepast aan de Wet veiligheidsregio's en de Dienstenrichtlijn. Toegevoegd zijn
regels voor de bestuurlijke boete.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. R.J.J.M. Pans,
voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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De- raad van de geme&ite.,,.,•,;
gelezahetvoofstel van bet college van ,.,..»,(datum en eventueel nttituSJei-)
gelel op ar$cej 3 van de Wet VeiMgheidsreglo's en &§ aanpa$sin$ daarop i(Stb 2010,145 «n 146);
overwegende dat bet veifItohtls eeti vatordemng vast ife stelfen dtttfreni bet vopyfotheni
beperken en fee^jdeii van braai, 'bet bepeifceii van btmt&g&vm* bet Vooifcotnen ©n beperken van
ongsvalten blj brand en al hetgeen dasoaee vetbaad fcnidi;
geztmbetadvlis VJ«Q .•«.„.$
besluii vasttostelten
BrandbeveiJigmgsverordeningSOlO
ArtfM 1 Bngtpskepalingen
fa dez# verordenlng wotdt version ©tsder;
a. een inrichtfog; een voor menaen i&eganketifkeraitntelijk;l^graisde plaats voox zover die geen
fcouwwerk is;
b. bouwwerkr elke eonstruetie van enige emvangvan bout, steen, metaali of under materiaal, die
op de plaafe van beite«MnJ»g Jjetzij dli-ecf betei?ktifrptymwt degiRWd vlrbonden te» b ^ d t a
of indirect steun vfedt in of op de gfond, bedoeid o a ter plaatse te fUmtioneren,
Artikell Verboiisbepiitiijg
i, Metis verboden M i l d e r
gebru jksveTgpjning «e& Webting In gebrulk te bebben offebpwdep, voor apver daartm
a. meer dan 50 peiaqneplegeljjk :mm&\%Ml\m $jn of,
b. aaw puser dan 10 p&smim bedrijSjni^g ofin bet kad®- Vab vejtzorging na$btve?blijf zal
wordeft versobaftof,
c. aan mm Am 10 pe&oftenjomg^rdap 12 jam of aan pjeerdati W lichtoelik of gee#teli|k
geband ieapte peisotten
-•M0^\$^^^m&m^W^^.
1 Het ^oltege kan aabde gebjEisakWefgWning yoojivaa^eij verblnd^ met irtaebtnewung
vanbet geste!de>in de paragrafen 3 es 4
3. Het college kan aap#g^bnrik^ei^«n^
yootwaa^en wpagen of iptrekke^ii |ndie» bet belaijg^\vaa*voor 4&, gebiwksvei#H»iing is
verl0ehd dit ve«elst op giond van era v«rande*teg van ibiichten of vetandferlpg van de
onistandJghedfen gelegen buiten detedcittog,o^geb-eden na bet v&lmm van de
gebfidksverg'unning.
4. Patagmaf 4.1,3,3 vande Alg^rflenewetbestuuisrecbt i$ van toepasstng.
ArfiMl 3 Weigerlngg^andei^
Hef college weigerteen gebm5l^vergtinn»n& iftdien de in de aanVraag Veripelde vs^jz^ van
gebmik van de inriefeting niet brandveiJig is en door bet §teMen van voopsohrfften ook nietfcan
wordmberelkt
Arlik&l 4 0ebnikseism
De ©Jsefl gesteld aan bet brandveilig gebiuijc va»bowwwerkenindepai5^m^n2;lt2,2en
2.3 van bet Besluit brandveilig gebrpik bopww^ken CStb. 2008,327) zjjn #vemenkopJstfg van
toepassing op verguniiingpii^tige en niet vergnnningpliehtige inrii?htingen„

Artikil'5BmnS\^Migh&f^mmi0mngen
Cte efsen festeld aan nettsantfvettig gebruik van bDMwverken In .de paiagisafen 2.4,2,5
2.6,2.7 2 J en2,3 van bet &esiuitferandvelliggebittik bou\vw*aten (Stb. 20«8* 327) mjn
&ve&$allmms$$ vmti^mmg^pwtw^^^pl^ip^
«^t vergannin^iienlfge infieliittfgen.
driitel 6 Mslden Pimfrrantfen $roei
Ifefer di« i * ^ of b^ei'WtdelEtJitf^eze v&rtB©edt, is vej|ilfcM4Honraid4eliijk4ao de
braiidweer le teelden.
Artiftel 7 B&ss$n, heiflevettleft, v$t®n
De eigenaar van een aanee*$i$$ioten of "vry^eJ aafflpfiftgesloteii opstand -die voor meer dan
xte helft bestaat uit naaidhout, e#n nMteveM* sen veeji <jfeen atidef ejf of teflreiu, VOOJ? k*ver 'nlet
bedoeid jnartikisl 8, tweede lid, ondejf b van de Wottfngwet, en dat met bra»dbategewftssi6n is
begroeid, is v^pkcht de voor^nfiltenop te volgen* die net college geeft totnet voofkoinieR van
brand en net tteperke» van de gevolgen van tend.
j$rtiteI8Jtesiittirl*f&8
'b&Bfe
Overtrediag vaade regeis van 4<m vmrdening tew wosodm beboet met «eit bestaurUjko
boete van maxirtiaal net bedrag, genoemd in de ^b©ldsomstandl#ie4^wet artikel 34, vierde lid,
onder 1*
ArtWP OvergmgsmcHt
1. V^rguipiiigln die zijtt Verl0Bnd onder wet-king van de brandbeveiUginiiSverot^emng
van.,,... endrbitodbeveffi^
.,.,,,.. en die van kraeht ^jn op iiet moment van
invvwrMni^edtagvatid^
v^roKiening.
X IMlm vMr bet ^Jdstlp van laweifctegft^ding van deze veroi^eiungsen aanmag am
vergwroing op grand van de iwan#eveiliging^eirof4Mlng van ,
is ingediend waarop nog
niet Is •feestist,WOrdt daarop ilege Vm»idejAing tOeggsplsk
3... Op bmva&£$)&ikim gerjgbt $geti ma lmti$Mdag op een amvtmgom vergummg
ktachtens de bi^dbeveiMgi*^sVeio*derfngvan ...;«<. wordtbeslisttnet toepassijjgvgfodfeze
veroriening.
ArtiM

mGHwffiel
Deze verordening wordt aangenaald als Brandbeveftigingsverordening 2010,

Artikel illiimerMttgtr&iing
t>eze verordening ireedt in wecking Op bet moment van inwerkitigtisding van de Wet
veMigheidsregio*s.
Aldus vastgesfeld "m de openbare raadwefgaidenag van,,
(datum),
De voorzitter,

De griffier,

Todichting #pj e Brandbeveiligingsverordening 2010

Algernon
De Wetgeverkoadlgt in de Wet' vetJigteMsregio^ en de amassing daarop in artikel $, detd© ltd,
een algemejw maatregel van bestuw aan over hettoraialveiiggebrajkvan voor sieiisen
teeganicelijkerainiteniniet 'gtjttde boiiwywken, Bez» ainvi peenit alsfeetmm de plaats In van
defei^dfeCTeH»gingsveK>ldening:{TK,. vergaderjaar 2O0S4OO9,31 9fi& nr. 8, p»T0- "Hm
verwachtuig treedt dezeaitivb pasmedio 2011 werldng. Tot die tijd mlopie,&m4 van de Wet
yeiIt#eidsr#^o*sto©Ike gemienspe eemfe^ndlje^ilftgiiigs^rardenlflgvan kracnt mwtim ztjij.
Ais gevolg van dfc inweirMn|treding vande Wet ve}fipie1d#e|io^* hot niet besontkbaarzijn van
4e hiejrvpfr txdotild® amvb en W oMbrefcen van mUymtt '9gtf$mgpR#ht In de Wet
veih^eidsregb's^lde^
De be$staande brandbeveiliging^ercMetiiiig veiryalt nantel|jk vaiiifcehtewege bij de
inweAin^edlng^an de Wet veiH^eidsre^o*s.
De voorliggende mpdelregelmg is, gesaea bet tfjdeliffc karakter {to* de invyerkingo-ediiig van de
amvb) terugti^»deiid van aard,
'De.regeKng'is-aangepasi aatide Wet veiligheidsfegio's. en de Dienstenrichtlijn. Toegewegd zijn
regels vmt de bestUMriijke feoete,
BranSev0M0a$sv0f<iMmiHg is vangnet
De brandNveillg^^episrdenittg ma|nletregden voor zover daatin t>ij oftoiaeMens en% under
(h&ger) wettelilk vwRsohflft Is vooiiien. Hjerop moet bij bet Stellen van i*ge1$ nawwlettend
warden toegeaien. FeiteMjk moet de gemeeBte s^en tdkens weeralvragen mlwwemma
wetteJijk vo&i$&n*3ft al voof?aetof tnedepidireef)v00it|et in defetandveUigheid die in de Wet
velllgbeldsregto's ais opdaent aan het college is gegeven, Inzo'n geval gaat dat wttelijk
vooi^lwiftvewop^
ijmndbeva|iglngsveipTden|ng & een vangnet voei! Jbran4velli#eidvoj0i«lenliigen die npodzakelijk
zijn niaar vmtvoQt .geen wemSIJkefeastsveerhanden Is. Voordafceen gerneen^ op t»a§is van de
teandoeveiltgingsverojdeitStJg efsenkan stellen moet er ondeizoek ptaatsvlnden naar wettelijke
voorschriften die inogelijk *an tfcepassiag mu&tn kiainen zijn en VOT reeJitsMfge voerrang
hebben. in ded^gettjl^
^ d a a r d gev#e»Waatb|j van
tevoien-dtttdeJp Sslftwe irt#1iggm
Qndvmerp fand$meeting: obpetendie^embdtmwerkw^n
0e"'bi^dljfiveiligings^r<ifdejilng''fe een vangnet,, een r-estregeigeying, ?aj legeJt de
brandvei}igbei#4te niet ©p een abdere nsanier wet|B|i|k is ge*egeild. Pit is .v^liswa^reen
beperking, irtaar wel van een onbepasid ondervverp. Bij het gebii^^eig«M|i^nsyst^m van de
bnlpdi^veiligingMer#dgningg^at betftafifelijk om ob|ecten die geen bmiwi^rfesn sajtt:'ni0thMMwerteri. l^t-km::g^-:ma^M^0my»Utm los met de wal verl*6ndeii df^ivemd hotel, een
drijveiide discotfeeefc«f een tijdeijjke tent. Het onderwerp is ?##raf tifet te bepalen.
De om^bjrijving in de Wet veiiiglieidsregiD's zielf kent een bepefking va».deel, n.l
brandveiiigbeid, maar (beiiaive deejr andeie wetteMjke vooiseatiHen) geen bepeildng van objeet
Deorasclmjvingisvanteepas^^
*_•
Voor een dergeiijk object i§ bet vanwege net feit dat niet van tev&ren duidel|jk Is waarojp ibet
gaat, mGeiliJk concrete regelsteraaken,Veel objeeten t||ken ecfeter%beke^eli<s«#WeFkes.

Qveneeiii&BSstig daajfc&nkuanea eisen woidenge&eld, alhai&elljk van de specifieke sitaatie,
Ate vporbeeld dienl een honwweiEk dat dp de grand staat HieiroDor is ia elk geval bet
Boawbeslait,
feet<3e%i^si^luit^
Wonjrngiwet van toepassing. Door
de defnfitie van te begripfeoiavwejkIn de l»aw¥©r0rdiiasg en de tc«pa^«^ervan in het
BmmbQsMim het GeWfesliesIiiSt is «en c o a ^ c i e die di^fttp hm water meestal geen
bqifwweik in dezfe VM de Wontogwtmafgelelde..^^^
Voor e*a aoetde pond
veahoadea object la de WoniagweCbet jutidjk&kaier. VOOT hetzelfdeobjeot datdnjlt isde
ijfiMibevejllpiiigiweroiieijitig hetjtrfdisehlad»rCvoor de brrodveCiigheid). Ben ander
veorbeeld: eea leal die laagdttttig op dezel^te plaats staat ten eea boutvwerk zijn (Woaiagwet
van toepassiag), terwp diezelfde tent t$dens een koitdurende periode een niet%>nwweri£' is,
waatvoor op grand van is iwtodb^dtiilng^^roi^tsniiig.eisen fnoetatrv^id&n gesteld.
Over de lasiige veaag; wafateer Is eea object een bxmwweric yol0 &le?©ndsr»raedeaaa de ted
van staande jMrispmleatle, een toelichtlng
De Wopingwet heeft eea .gfote iavloed op de reikwi)dte van 4e brwdbeveillgittgsverordlningi
deze wet .beva! de weftelijke grondslag voor vooiselirifiea l^ttieffende to bcsywen, de stmt van
bestaande bonwwerken en standplaatSen en lie*, gebfttik van boavwerken sat bet gebfliik van open
ejVen en.terTeJnen ea de staat, waarin dezt jj^Ao«tem|}^iKien, De b^p£*kteg-die de
Wbnkgwet^plegl, als fe^re jegeliiigj a t in de begrippen boawerk,'.open etfent^^iri.
Een definitte van het begrip bduwwefk geeft de Woningwet liiet, de VN0 bondt ia de
modell^iiwverofdening een in de jonsphidentie aanvaaifle deliille aaiK
-• b&uwwerk: elke <*nst&je$e van enige onsvang van boat, steea,. metaal of ander mateiiaal, die op
de piaats van bestenjming heteaj direst hetzy ir«iitect met de grond v&bnadea "is,, he&y direct of
mdireet steun viadt ia of op di grondj bMoeld omterpiaaifee te fcnetionerea.
Aan d£ band VM de vier eteraeaten van de definJtie van be? b>g#1^uwwerk
i)|SQBStt!lK5tl%

2) vanenige omvang,
3}roelde grond ver^ondenj
4) bedoeld om ter plaatse te ftjnctioneren
wotdt bepaaM of een object eea oouwwerk is of met
Over bet begrip boowwerkbesteateea jiitgebitidejarispnidentie, bet is nief ^i^erjaeei'
duideliik wana^er aaa de vier voorwaarden word* voldaJaa oai tot de eGaekisie te koiaen dat eeri
ohjfeet een boilw^erk is,
De jitfisprudentie is fe onjvaagrijk en te casvff$tj$eb oia frier Weet le gevea. Een mitgebreide
opsommlng van jpaspwdeatie kuat u viaden in de toejjiiitiag op de modelboawverordeBiag van
de 'Staiidaatsdiie^IiBgea la de bouw'' (Bin uitgevens bv3 ,&m- Misag).
($m erf mien-sin
Bouwweiken valliea niet onder de werJdng van de braadbeveiligia^^erorfeainjg, ook soarouge
open erven en tetreinea vallen aiet onder de werking van de vertwieniiiig. "Qp pbad vaii attikel $,
tweede lid, oad^ b, van de Woamgwetzijaaanielijkinde boavwer«HiieBiB| voorseluiften
opgenoHKaa over de ataat en het in gebraik aenpn #a gebldken vaa open erfen en teireinen,
Hiervoor kunnea das geen eisea wooden gegteld op grond van de braadbeveiligiagsveiotdeaing.

De begripSQmsehiijviiig van erf Is mets/simmm ait <het Besluit omgeviagsreeM p e r ) dat op 1
jutt'30t0 in werMng is g@ti®den,.0ie Qtasehrtjvteg-is afgeieid ifltdejtirisjarudmtie <zie ABRvS
15 septeinbet 1997, LJN; AA36G1, m l§98» J).
Uitgangspunt Is datfeetgehele.pereeet bij eea hooMgebouw % beginsel als ©rf kan widen
mngem&U. Bfehter tilt ife-sj^jaailek vm em bmtmmitigspim ^i&hmrsmvt&e$mg km
vooitvlo^iendit bepaalde verder van het hod^^bww ^g^egen delen van een pereeei aiet als
erfaangfraerkt kunnen warden, pit ml to beginsel «itslaiteadnet"geval Eiwaea #ft blj pereeien
van e^n aana^iljjke onavaiig* venial gel^gfa Ml6n de bebawde k>ni, Bf deigel|fe
omvaagrijke per$»iea geven bmmmi^0amm
©f^^be^ertv^idfttiftgE*! soais rebels die fiat
perceel onderverdeelt in een bottwbl^k oftesteittiiuflg,Waarbinnea h@t.bofifiigebduwi»et
bybehorende aan-fenioitbwwenfenbfig^ttWen geboawd kunhen v«Hidea«n mm "een verdere
inrichtiag kan pJaatsvinden als bMtfflrtiiittte l^oietide b$ he* hoofigehattm
Onder eeatejere'mvwrdt Verstaan een bij eeft b&yvweik bGhorend oabeboawd pereeei, of gedeelte
daarvan, aiet zijade een erf. Om als te**ein in de ate van de batiwvfero«d#Mng 'tfe ktinneij woixjen
aangenrerkt, mpet*hi$ aaa vier v^rwaatd0tt4javoidaati: 1) he* iseeaf&reeei g^Kid, 2)dat
onbisbouwd Is, 3) dat bij eett. bottvwerk h#oii en4) dat geeft erf is.
GebmiMsvetgpniting voor em im-fokttig
De bramdbeveiligin^sv<^ii^fening keat een: gebitulavergtflffiingenslelsei voor die sitwaties «iie ait
een oogpunt van brandveMigfceid tseer dan g$b*4ffi^l$ke -asindaetit npdigfcebben.<3ez;iett de
Gnbepaallheid yandfe stoties isiilitigefeosMsn vtwr^n meld!iig^if#t i.p.v. verguantn^splieht*
omdat tttSsen die sitaafles dan b|j vojjrhaat onderseheid geawiakt meet v^jden. Oaaraaast staan in
de brandbeveiligingsverotdening gebiiiiJ^voorwaarden immmaltij4 meet .woiden voldaaa.
Vqer he* 'Sietlen-Vaa eisen via een veigaattf «gidviade directe wetkiag van de ve»rdening is het
nodtg datde situate waarop de verganningofeisen "ran twpa^ing is,feia%eb^cefldJeen
miwtelijfcbegreasdepiaats, voor zover*!ie geen bouwweiteis. KorftieidshalVe is gekozen voor
igttbe|np: inriebting.
Met is duidelffk datltoen* een aso gr0te verseheiderjheidaan sitttaties het aiet gofd tnogeiijk is
•eonemt© :®l$m le-stdlen... "dm .deiel^e w&ea is -het •ganva^n-',van-'eeai'yergoOTfiag.¥0ffitvdj.
Het Gebttjikabesliiit geeft riehilijaen voor de !e slelJea ¥&«r««aai*den.
Aan een Jos aang^meeMe d^veade hcitelbodt bilv^otbeeldlOBit u deswifde brandveiiigljeidseisea
steiien als aan een vast met de wal verbonien Mjvende hoteiboot (bouw^erk in de ^n van de
bm«werotd©ttmgen 4e Wbaingwet).
Wdba
De ^o grpte verseheidenheid ma sitwa^ies dif tenen vewkomen is de reden dat er vow gefcozsen
is de modeibfiuntdbeveiligingsverordeaing niet aan te haken aan de Wet algemene bepalingen
omgeviagsreeht
Bknstenriehtltjn
De inodeibrandbeveiligingsver0ifdeaia| 2010 is aftagepast aan de DieasiseMiehtiyn.
Toesicht op de nalevfng
Het toezicht op de naieving van de brandbeveiligingsverordening berust kraehtens^rtikel 6\ van
de Wet veiligheidsregio's bij door burgemeester en wethouders opgedragen arabtenaten,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst op grqnd van artikel 65 van de
Wet veiligheidsregio's de ambteftaren aan belast met de opspdring van strafbare feiten.

Bestwtrtijteb&eie
£>e Wetveiligheidisegio's geeft de taad van een gemeente de bevoegdbeid om, tndien de raad dat
wenstj bij verordening te bapalen dat een bestwwriijke boete wordt opgplegd VoGr ovefttedkg van
ffegels gesteld km$$mm sf*8eej 3, tweede l|d ^$^^Mllphg0sm0&iMn0
m destide fid
(algetnene maartiegel van bestow,, deze is nog niet opjesteld) van de wet. Metmmhmmx bedrag
Van de boete mag niet Iiogejr 2ijn dan bet bedrag, genoemd in de jybeidsdmstaa^gtedett\vei
artikel 34, vierde Md onder 1H. Het bjedrag dat daar is getfflemd,fcedraagtin 2009 € SU}00.
De Wet veifigbeidj&egio's geeft geeri veidett beschiijving vande i»tvoenjig van de*£e sanctie,
iGdat de gemeente idieenmet de Awb likening hoeftte howden.
,E;en altemaiiejf artifeelis aaflhot modelvandev^TOrd^ngt^gevoegd.
StretfbepMing
Overtfediog van de regels v^ndeze vej©rdeiiin|wordtopgrand van artikel #4 eerste lid van de
Wet veUlglbeidstegio*? gesteft met h®0®ia& vantenboogste eenjaar of geldboete van d% derde
categorie. De • wptgevet heeft hier een-sluftende regeling beoogd, zodat er geen rudmte is voor sen
i^geMng op dit gefated de veroideiing zelfi
Ovsrgmgsrfieht
In bet artlkel is twee keer de bratMbeveiliglng^eTOrderiing genoemd* omda* bet nodlg kan aagn
dat vetgpuaiiingeii op gfond van de brmdb^veiiglngsverofdeiiing van voor 2008 nog van laacht
rnoetenzfln.
ImeVkm wg0ng
De brandbevelligtn|jsv^^
vefHgbeldsregio'tvan ieeblsweg&doof ontbrefcen vande i^fetsg*ond: ite Bmativs^et'wet; 1985*
De intiekldnginoet wotden bekendgetaaakt volgens de in artlkel J 44 pettieentevs?et gfnoenjde
w|ze,
SekeijcknaMng
Oe bekendmaking dient op een zqdanig tijdstip plaats te vinden dat de verordening op het
moment Van inwerfcingseeding van dp Wet v^iligbeidSEegiof s in werking kan treden. 0it kan:
a. door plaatsing in bet op een aigemeeii toef&ntelijke wijze wit te geven getneeirteblad;b. bij
gebreke van een gem#nteblad, door tettij^eleggiMg voor de tljd van twaalfweteefl&p de
gemeenteseeretarie of opeen andere door het college te bepafen plaats en door bet doen van
raededellng daarvaa in ee*t piaatsefljk verseliijnend dag-., niejiws- oftois-aan*huifeblad<Voor de
wijze van elekteonisGhebekendmaldng zie; http;^vyww,vn^
Imrekke«yv&gmnmg
De mQdelbr^bevelllglnpv^ordOTng kent gee-o bepaling dfli een vergunniiig intetrekken. fie
reden niervoor is dat een Mtj^dangbepafeg; de geineente onnodig beperk^ iminerisfaeen
bepaling %gen de ponden vooraf vjsst* De aard van de verofdeniiig biengt met mik inee dat vian
te voren fijet dtiidel||k is welke gronden vdMoende ?uWen zljn.Bij een vewardeiang die^ geert
inteekkinggrond kent Is &t ^aake^van een geTmpHeeerde bevoegdh^
besebikking te geven brengt ook de bevoegdjjeld meeom dezg weerin te liekken of te tyijzigen
mits daan'oor valide ledenen bestaaij. Dit batigt af van de omslandigbeden, pmk feijvoo^beetd
aan onjuistbeid van de bescbikking.

