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^ Onderwerp: Brandbeveiligingsverordening 2012 

Advies: 
De gemeenteraad voorstellen de "Brandbeveiligingsverordening 2 0 1 2 " , zoals deze is bijgevoegd, 
vast te stellen en de huidige Brandbeveiligingsverordening (raadsbesluit d.d. 12 oktober 2010 , 
kenmerk 10INT01512) in te trekken. 

Besluit B en W: ĈOf\j-0 f ^ ^ O Í U lW 
Korte samenvatting: 
Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 d.d. 1 april 2012 is het Besluit brandveilig 
gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) komen te vervallen. Gevolg is dat de 
brandbeveiligingsverordening hierop dient te worden aangepast. Voorgesteld wordt om de raad 
voor te stellen de "Brandbeveiligingsverordening 2 0 1 2 " vast te stellen en de huidige 
Brandbeveiligingsverordening (raadsbesluit d.d. 12 oktober 2010 , kenmerk 10INT01512) in te 
trekken. 

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 de 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. 

Relevante eerdere besluiten: 

10INT01512 Raadsbesluit tot vaststelling van de Brandbeveiligingsverordening. 

Doelstelling: 
De gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening in overeenstemming brengen met de daarvoor 
geldende landelijke wet- en regelgeving. 
Oplossing: 
Voorliggende "Brandbeveiligingsverordening 2 0 1 2 " vaststellen. 

Voor nadere informatie omtrent de wijzigingen wordt verwezen naar bijgevoegde ledenbrief van 
de V N G d.d. 16 februari 2012 , kenmerk E C G R / U 2 0 1 2 0 0 2 1 8 , Lbr. 12/025 en de feitelijk 
aangepaste verordening, inclusief het raadsvoorstel. 

Effecten: 
Brandbeveiligingsverordening conform de geldende landelijke wet- en regelgeving. 



- 3 -

Planning: 
Cie A B Z M : 
Raad: 

22 november 2012 
11 december 2012 
21 december 2012 Publicatie: 

Inwerkingtreding: 22 december 2012 , met dien verstande dat zij terugwerkt tot 1 april 
2012 

Financiële consequenties: 
Geen 

Personele consequenties: 
Geen 

Juridische consequenties: 
Voor de inwerkingtreding van de "Brandbeveiligingsverordening 2012 " dient de vaststelling op 
grond van de bepalingen van de Gemeentewet te worden gepubliceerd. 

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). 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Communicatie: 
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de "Brandbeveiligingsverordening 2 0 1 2 " ter inzage 
gelegd, hetgeen wordt gepubliceerd in het Hellendoorn Journaal. Daarnaast is de verordening 
zowel op papier tegen betaling als digitaal via de gemeentelijke website te verkrijgen. Tenslotte 
wordt de verordening opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelingen. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 


