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(Publieks)samenvatting
In september 2010 heeft de raad de Brandbeveiligingsverordening op grond van de Wet
veiligheidsregio’s vastgesteld. Er bestaat aanleiding de verordening aan te passen vanwege
verwijzingen naar andere regelgeving die niet meer kloppen en het niet van toepassing verklaren van
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Voorgesteld besluit
De verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 als volgt vast te
stellen:
Artikel I
De Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 wordt gewijzigd als volgt:
A. Artikel 2.1.1 wordt als volgt gewijzigd:
In lid 2 onder a wordt de zinsnede ‘artikel 2:17 APV (tweede lid onder a tot en met h)’
vervangen door ‘artikel 2:17 APV (zesde lid onder a tot en met h).
B. Aan artikel 2.1.1 wordt een vijfde lid toegevoegd van de volgende inhoud:
5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) is niet van toepassing.
C. Artikel 2.1.2 Aanvraag gebruiksvergunning komt als volgt te luiden:
De eisen gesteld aan het aanvragen van een evenementenvergunning in lid 3 van artikel 2:17 van
de gewijzigd Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009 zijn overeenkomstig van
toepassing.
D. Artikel 2.1.3 Verlenen gebruiksvergunning komt als volgt te luiden:
Het bepaalde in de leden 4 tot en met 7 van artikel 2:17 van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen 2009 is overeenkomstig van toepassing.
E. De artikelen 2.1.4 en 2.1.5 (kunnen) komen te vervallen.
F. In artikel 3.2.3 Bossen, heidevelden, venen wordt na het woord ‘ander’ in de tweede regel
toegevoegd ‘erf of’ en na ‘terrein,’ aan het begin van de derde regel ‘voor zover niet bedoeld in
artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet, en’.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de vierde dag na officiële bekendmaking van dit besluit in het
weekblad De Jutter/ de Hofgeest.

Inleiding
Per 1 oktober 2010 zijn de Wet veiligheidsregio’s en daarbij behorende besluiten in werking
getreden. De Brandweerwet werd per gelijke datum ingetrokken, waardoor de rechtsgrond van de op
de Brandweerwet 1985 gebaseerde brandbeveiligingsverordening verviel.
In artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s wordt een algemene maatregel van bestuur
aangekondigd over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde
bouwwerken, welke als het ware de plaats zou innemen van de brandbeveiligingsverordening. Deze
amvb zou naar verwachting in werking treden medio 2011, maar dat wordt nu naar verwachting eerst
medio 2012. Tot die tijd blijft een Brandbeveiligingsverordening op basis van de Wet
veiligheidsregio’s noodzakelijk. De huidige verordening verwijst echter nog naar inmiddels vervallen
artikelen. Ook is het nodig om op de gebruiksvergunning paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing te verklaren.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het brandveiligheidniveau van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken te
borgen.
Kader
Artikel 149 Gemeentewet
Wet veiligheidsregio’s
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Argumenten
De Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 kent enige verwijzingen die niet meer in
overeenstemming zijn met thans geldende regelgeving en behoeft op die punten aanpassing.
Daarnaast is het zaak om zolang deze verordening nog van kracht is ten aanzien van artikel 2.1.1 te
bepalen dat de lex silencio positivo niet van toepassing is om dwingende redenen van algemeen
belang, meer in het bijzonder de veiligheid.
Maatschappelijk draagvlak
Het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken mag op
brede steun rekenen.
Financiële consequenties
N.v.t.
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