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Voorgesteld raadsbesluit
De verordening tot 2e wijziging van de Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 als volgt
vast te stellen:
Artikel I
De Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 wordt gewijzigd als volgt:
A. Artikel 3.1.1 wordt in zijn geheel vervangen door:
Artikel 3.1.1 Gebruikseisen
De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5
en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn
van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige
inrichtingen.
B. Artikel 3.2.1 wordt in zijn geheel vervangen door:
Artikel 3.2.1 Brandveiligheidsvoorzieningen
De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van
het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29
en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige
inrichtingen.
C. Betreft citeertitel
Het jaartal van de citeertitel wordt gewijzigd in 2012.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van het Bouwbesluit
2012.

Samenvatting
In september 2010 heeft de raad de Brandbeveiligingsverordening op grond van de wet
veiligheidsregio's vastgesteld. Op 1 april 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Per die
datum komt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) te vervallen. Dit
noopt opnieuw tot aanpassing van de Brandbeveiligingsverordening waar het de verwijzingen
naar het Gebruiksbesluit betreft. Deze zijn omgezet in verwijzingen naar afdelingen in het
Bouwbesluit.
Aanleiding
Op 1 april 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Per die datum komt het Besluit
brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) te vervallen. Gevolg is dat
de Brandbeveiligingsverordening moet worden aangepast.
Programma
Programma 10 Openbare Orde en Veiligheid
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Kader
Artikel 149 Gemeentewet
Wet veiligheidsregio's
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Bouwbesluit 2012
Beoogd doel en effect van het besluit
Het brandveiligheidniveau van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken te
borgen.
Directe maatschappelijke consequenties
Geen
Argumenten
De aanpassing betreft voornamelijk die artikelen waarin wordt verwezen naar het
Gebruiksbesluit. Deze verwijzingen zijn omgezet in verwijzingen naar afdelingen in het
Bouwbesluit. Daarnaast zijn wat kleine wijzigingen in de toelichting aangebracht.
Op termijn wordt de Brandbeveiligingsverordening vervangen door een algemene maatregel
van bestuur over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde
bouwwerken. Volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal deze AMvB niet vóór medio
2012 in werking treden. Dit betekent dat nog steeds een brandbeveiligingsverordening
gebaseerd op de Wet veiligheidsregio's van kracht moet zijn.
Inspraak, participatie etc.
N.v.t.
Alternatieven
N.v.t.
Risico’s
N.v.t.
Financiële consequenties
N.v.t.
Uitvoering van besluit
Na vaststelling van de wijzigingsverordening door de raad wordt deze officieel bekend gemaakt
in het weekblad De Jutter/ de Hofgeest en tevens gedurende twaalf weken ter inzage gelegd bij
de receptie.
De verordening wordt ook in de Regelingenbank opgenomen.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Concept raadsbesluit
Huidige brandbeveiligingsverordening
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
-

Burgemeester en wethouders van Velsen
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De burgemeester,

D. Emmer
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