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Aan de raden van de fusiegemeenten Harenkarspel, Schagen, Zijpe. 
 
Datum :   29 mei 2012 
 
Raadsvergadering d.d. : 28 juni 2012  
 
Agendapunt : 8 
 
Onderwerp : Brandbeveiligingsverordening 2013 
 

 

Voorstel:  Conform bijgevoegd concept-raadsbesluit instemmen met de vaststelling van de  

                         Brandbeveiligingsverordening 2013 en deze ter besluitvorming aan te bieden aan de  

                         nieuwe gemeenteraad van de gemeente Schagen. 

 
Geachte leden van de gemeenteraden van Harenkarspel, Schagen en Zijpe, 
 
Inleiding: 
Op 1 april 2012 is in alle drie de gemeenten de Brandbeveiligingsverordening voor de betreffende gemeente 
vastgesteld. De reden hiertoe was de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012. Per die datum is het Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken ( het Gebruiksbesluit) komen te vervallen. 
In de Wet Veiligheidsregio’s 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. Volgens het ministerie zal deze AMvB op zijn 
vroegst medio 2013 in werking treden. Hierdoor is nog steeds een brandbeveiligingsverordening 
noodzakelijk. 
 
Wat willen we bereiken? 
De brandbeveiligingsverordening is een vangnet, een restregelgeving, zij regelt de brandveiligheid die niet 
op een andere manier wettelijk is geregeld. Voor dergelijke objecten (zoals tenten maar bijvoorbeeld ook een 
omheind weiland of drijvend hotel) is het moeilijk concrete regels te maken. De brandbeveiligingsverordening 
geeft hieraan kader en richting. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De wetgever geeft in artikel 3, lid 2 van de Wet Veiligheidsregio’s, de raad de opdracht bij verordening regels 
vast te stellen omtrent het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en 
het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, voor zover 
daarin niet bij of krachtens de Woningwet of enige andere wet is voorzien. 
 
Wat gaat het kosten? 
Geen financiële consequenties 
 
Communicatie. 
Na vaststelling van de verordening door de raad zal deze op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. 
 
De stuurgroep HSZ, 
Namens deze, 
 
De voorzitter,    De secretaris, 
 
Ir. C.J. Vriesman   Drs. N.H. Swellengrebel 


