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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 10 maart 2011 
Naam opsteller : D. Minkman 
Informatie op te vragen bij :  opsteller 
Portefeuillehouders : burgemeester 
 
Onderwerp: Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2011 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  - Vaststellen Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2011 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Dit voorstel gaat over de vaststelling van een nieuwe Brandbeveiligingsverordening voor de 
gemeente. Vaststelling van deze verordening is noodzakelijk als gevolg van de 
inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010. 

 
In de Wet veiligheidsregio’s en de aanpassing daarop in 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 (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 
grond 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 dient er  een nieuwe brandbeveiligingsverordening te worden vastgesteld. 
De bestaande brandbeveiligingsverordening is namelijk van rechtswege bij de 
inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s op 1 oktober 2010 vervallen. 

 
De opgestelde ontwerp-verordening is in hoofdlijnen gebaseerd op de modelverordening 
van de VNG. Daarnaast zijn in de ontwerp-verordening, een en ander naar aanleiding van 
problemen in de praktijk bij de uitvoering van de Brandbeveiligingsverordening gemeente 
Bergen 2009, een tweetal bepalingen toegevoegd betreffende de wijze van indiening van 
een aanvraag voor een gebruiksvergunning alsmede de beslistermijn voor een dergelijke 
aanvraag. 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Na vaststelling door uw raad wordt de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente in 
overeenstemming gebracht met de nieuwe Wet veiligheidsregio’s en de Dienstenrichtlijn. 
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
raadsbevoegdheid 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De Brandbeveiligingsverordening is aan te merken als een algemeen verbindend 
voorschrift die voor een ieder geldt.  

 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Er zijn geen andere mogelijkheden. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

 De Brandbeveiligingsverordening wordt na vaststelling door uw raad bekendgemaakt op de 
gebruikelijke wijze in de gemeentekrant, op onze website en op www.overheid.nl. 

 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen financiële gevolgen.  

 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Door vaststelling wordt de Brandbeveiliginsgverordening van de gemeente in 
overeenstemming gebracht met de Wet veiligheidsregio’s. 

 

 
 
 
Bijlagen: ontwerp-raadsbesluit met toelichting. 
 
 
 
Bergen, 18 januari 2011 

 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
  


