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Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 op 1 april 2012 is het Besluit brandveilig 
gebruik bouwwerken (het zogenoemde Gebruiksbesluit) komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg 
dat de brandbeveiligingsverordening dient te worden aangepast. Wij stellen u voor deze 
"Brandbeveiligingsverordening 2012" vast te stellen. 

Opdracht: 

De gemeenteraad is wettelijk bevoegd om de brandbeveiligingsverordening vast te stellen. 

Aanleiding: 
De rijksoverheid heeft gewerkt aan een nieuw Bouwbesluit om de bouwtechnische eisen 
leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger te maken. Het Bouwbesluit 2012 vervangt onder andere 
het Bouwbesluit 2003 en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) en is op 
1 april 2012 in werking getreden. Aangezien in de artikelen van het huidige 
brandbeveiligingsverordening wordt verwezen naar het Gebruiksbesluit is een aanpassing van de 
brandbeveiligingsverordening noodzakelijk. Van de V N G is inmiddels een voorstel tot wijziging 
van de brandbeveiligingsverordening ontvangen. Deze is als bijlage toegevoegd. 
Doelstelling: 
De gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening in overeenstemming brengen met de landelijke 
wet- en regelgeving. 

Mogelijke oplossingen: 
Om te voldoen aan het wettelijk regime is er maar één oplossing, namelijk de 
brandbeveiligingsverordening aanpassen. 

Voorgestelde oplossingen: 

"Brandbeveiligingsverordening 2 0 1 2 " vaststellen. 

Communicatie: 
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de "Brandbeveiligingsverordening 2 0 1 2 " ter inzage 
gelegd. Dit zal worden gepubliceerd in het Hellendoorn Journaal. Ook zal de verordening zowel 
op papier tegen betaling als digitaal via de gemeentelijke website te verkrijgen zijn. 
Overeenkomstig artikel 143 en verder van de Gemeentewet wordt een exemplaar toegezonden 
aan het Parket van de Arrondissementsrechtbank Almelo en de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (voormalige VROM-inspect ie) . 

Tenslotte wordt de verordening opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelingen. 

Effecten meten: 
Het gaat uitsluitend om wijzigingen in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. Er wordt 
geen nieuwe beleidslijn ingezet en daarom worden geen effecten verwacht en gemeten. 
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Planning: 
De planning is er op gericht om deze brandbeveiligingsverordening zo spoedig mogelijk na de 
inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 vast te stellen en met terugwerkende kracht per 1 
april 2012 in werking te laten treden. 

Concept Besluit: 
Voorstel is om de "Brandbeveiligingsverordening 2 0 1 2 " vast te stellen conform bijgevoegd 
concept raadsbesluit. 

Nijverdal, 9 oktober 2012 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

Ie secretaris, de burgemeester. 

F. Dijkstra M B A mevr. A . H . Raven BA 

Advies commissie(s): 
De commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen stemt ermee in dat het voorstel als 
hamerstuk wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 12INT00922 Nijverdal, 11 december 2012 

Bijlagen: 
- Concept- besluit 12INT00920 


