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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening 2012 
 
Datum raadsvergadering 
25 september 2012 
 
Werksessie 
5 september 2012 

 

Portefeuillehouder 
K.H. Wiersema 
Afdeling 
Veiligheid, vergunningen en handhaving 
Opsteller 
martien.van.de.laarschot@stichtsevecht.nl  
 
 
Agendanummer 
7 
Registratie nummer 
Z/12/14376-VB/12/01725 

Aan de gemeenteraad 
 
Op 1 januari 2013 dienen beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 
Maarssen  te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling.  
 
Onderstaand treft u een voorstel aan om regelgeving op het gebied van brandbeveiliging te harmoniseren 
waardoor per 1 april 2012 voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving geldt. 
 
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het Plan 
van Aanpak Harmonisatie, alsmede het format Raadsvoorstel.  
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Vaststellen Brandbeveiligingsverordening 2012. 
Intrekken Brandbeveiligingsverordeningen van de voormalige gemeenten Maarssen, Loenen en 
Breukelen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Per die datum is het Besluit brandveilig 
gebruik bouwwerken (het Gebruiksbesluit) komen te vervallen. Het gevolg is dat de 
brandbeveiligingsverordening moet worden aangepast.  
 
 
 
Bijlagen 
- Brandbeveiligingsverordening 2012. 
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Harmonisatie 
Het betreffen wijzigingen in de brandbeveiligingsverordening na wetswijziging. Gelijktijdig worden de 
‘oude’ brandbeveiligingsverordeningen ingetrokken.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De brandveiligheid van niet bouwwerken waarborgen.  
 
Argumenten 
Er zijn 3 argumenten om de BBV vast te stellen: 
1. Wettelijke regel 

Op grond van de Wet veiligheidsregio’s heeft de gemeente een brandbeveiligingsverordening (BBV). 
De BBV is een leemteverordening en is van toepassing op de brandveiligheid van niet-bouwwerken, 
zoals tijdelijke bouwsels of terreinen.  

2. Uniformiteit 
De VNG en de Veiligheidsregio Utrecht hebben adviezen uitgebracht om de uniformiteit van de BBV 
in de Provincie Utrecht te garanderen. 

3. Geen verschillen met de oude verordeningen van de drie voormalige gemeenten 
De Brandbeveiligingsverordeningen van de drie voormalige gemeenten hebben een gelijke inhoud. 
De aanpassingen betreffen voornamelijk die artikelen waarin wordt verwezen naar het 
Gebruiksbesluit. Deze verwijzingen zijn omgezet in verwijzingen naar de afdelingen in het 
Bouwbesluit 2012. 

 
Kanttekeningen 
De vast te stelen verordening is een tijdelijke wettelijke regeling die in 2013 wordt vervangen door een 
Algemene Maatregel van Bestuur. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid in niet bouwwerken in te 
tussentijd gegarandeerd is, dient deze verordening vast te worden gesteld. Het is niet bekend wanneer 
de AmvB in werking zal treden.  
 
Communicatie 
Via een publicatie in VAR en op de gemeentelijke website informeren omtrent de gewijzigde 
brandbeveiligsverordening 
Financiën en risico’s 
N.v.t 
Vervolg 
N.v.t. 
 
21 augustus 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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