
 

¥ 

Raadsvoorstel 
 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 1 van 2 

Registratienummer: 
 

RVO10.0002 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 
 

Van afdeling: Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

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

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Huidige verordening 
• Toelichting model brandbeveiligingsverordening. 
 

Onderwerp:  voorstel tot het vaststellen van een nieuwe brandbeveiligingsverordening 

 
Gevraagd besluit: 
Het vaststellen van een nieuwe Brandbeveiligingsverordening 
 
 
Inleiding en aanleiding 
De brandveiligheid van gebouwen was tot 1 november 2008 geregeld in de, op grond van de Woningwet 
vastgestelde, gemeentelijke Bouwverordening. Naast de Bouwverordening geldt in de gemeente Den Helder 
ook de Brandbeveiligingsverordening. Deze verordening die uw raad op grond van de Brandweerwet 1985 heeft 
vastgesteld bij besluit van 8 september 1993 Nr. 106, regelt de brandveiligheid binnen de gemeente Den Helder 
voor ondermeer objecten niet zijnde bouwwerken. Hierbij dient men onder meer te denken aan evenementen en 
andere bijeenkomsten waar grote groepen samenkomen. Om toch een zekere eenduidigheid in de 
brandveiligheidregelgeving te houden, verwijst de Brandbeveiligingsverordening, daar waar mogelijk naar de 
algemene voorschriften die op grond van de gemeentelijke Bouwverordening zijn gesteld.    
 
Per 1 november 2008 is in werking getreden het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb.2008, 327). Dit 
besluit geeft onder meer gebruiksvoorschriften voor bouwwerken en de daarmee samenhangende te treffen 
voorzieningen. Het in werking treden van dit besluit heeft onder meer tot gevolg dat de in de Bouwverordening 
voorgeschreven gebruiksvoorschriften van rechtswege zijn komen te vervallen. Dit betekent dat de 
Brandbeveiligingsverordening hierop moet worden aangepast, Verwees de Brandbeveiligingsverordening voor 
de brandveiligheidvoorzieningen eerst naar de Bouwverordening, nu moet verwezen worden naar het Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken. Voor een uitgebreide toelichting op de nieuwe Brandbeveiligingsverordening 
wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting op de model-Brandbeveiligingsverordening van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  
 
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het in werking treden van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken ook 
een aanpassing van gemeentelijke Bouwverordening noodzakelijk maakt. Deze 13e serie wijzigingen van de 
Bouwverordening laat echter nog op zich wachten tot het moment dat de definitieve tekst van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten zijn vastgesteld. Zodra deze wettelijke 
regelingen zijn vastgesteld en de 13e serie wijzigingen van de model-Bouwverordening is gepubliceerd, zullen 
wij u een voorstel doen tot het wijzigen van de gemeentelijke Bouwverordening. Op dit moment is het nog niet 
duidelijk wanneer de 13e serie kan worden verwacht. 
 
 
Beoogd resultaat 
Een brandveiliger Den Helder 
 
Kader 
Gemeentewet 
Brandweerwet 1985 
 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 2 

Argumenten / alternatieven 
Het vaststellen van een nieuwe Brandbeveiligingsverordening is noodzakelijk omdat de voorschriften waar de 
bestaande Brandbeveiligingsverordening naar verwijst van rechtswege zijn vervallen. Indien deze aanpassingen 
niet worden aangebracht, ontstaat er een rechtsvacuüm waardoor het voor de gemeente onmogelijk wordt om 
in het kader van de brandveiligheid sturend op te treden. Hierdoor ontstaan grote bestuurlijke risico’s.   
 
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties. 
 
 
Juridische consequenties 
De brandbeveiligingsverordening is het juridische kader op grond waarvan tegen brandgevaarlijke situatie bij 
objecten, geen gebouwen zijnde kan worden opgetreden.  
 
 
Communicatie 
Zodra de nieuwe Brandbeveiligingsverordening is vastgesteld wordt de verordening openbaar bekend gemaakt 
waarna zij in werking treedt. 
 
 
Aanpak / uitvoering 
Zoals reeds eerder is gesteld, is het vaststellen van een nieuwe Brandbeveiligingsverordening noodzakelijk 
omdat de wetgeving is gewijzigd. Materieel verandert er niets. 
De feitelijke uitvoering van de verordening is en blijft in handen bij de Brandweer en de afdeling VVH. 
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