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ONDERWERP
Wijzigen van de Brandbeveiligingsverordening 2010
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Per die datum is het Besluit
brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) komen te vervallen. Gevolg is dat de
Brandveiligheidsverordening 2010 moet worden aangepast.
PROBLEEMSTELLING
De Brandbeveiligingsverordening 2010 dient in verband met het in werking treden van het
Bouwbesluit 2012 en het gelijktijdig hiermee vervallen van het Besluit brandveilig gebruik
bouwwerken (Gebruiksbesluit), dat hierin opgaat, te worden gewijzigd. De wijziging van deze
verordening heeft alleen betrekking op de verwijzing naar het nieuwe Bouwbesluit in plaats van het
vervallen Gebruiksbesluit.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
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 in alle gemeenten nog steeds een brandbeveiligingsverordening,
gebaseerd op de Wet veiligheidsregio’s, van kracht moet zijn.
COMMUNICATIE
Bekendmaking van de verordening vindt op de gebruikelijke wijze plaats in weekblad De
Trompetter/Land van Weert.
EVALUATIE
De bruikbaarheid van de verordening wordt in de praktijk getoetst. Bij aanpassingen van het model
door de VNG wordt bezien of het wenselijk is deze over te nemen.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
Het advies van de raadscommissie Algemene Zaken is:
VOORSTEL COLLEGE
Besluiten de Brandbeveiligingsverordening 2010 te wijzigen.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Totaal aantal pagina’s (inclusief raadsbesluit): 3

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-000642

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2012;

besluit:
Besluit de Brandbeveiligingsverordening 2010 te wijzigen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

