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 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De Brandbeveiligingsverordening 2012 in te trekken met ingang van 1 januari 2018. 
 
Inleiding 
Op 1 januari 2018 treedt de Algemene Maatregel van Bestuur “Besluit brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen” (hierna: AMvB)  in werking. Hierdoor vervalt de 
Brandbeveiligingsverordening 2012 (hierna: BBV). De BBV moet hierdoor worden ingetrokken. 
 
De AMvB brandveilig gebruik overige plaatsen treedt definitief per 1 januari 2018 in werking. Tot de 
datum van inwerkingtreding blijft de brandbeveiligingsverordening van kracht. 
 
Er komen landelijk uniforme, duidelijke regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in 
georganiseerd verband worden gebruikt. De vernieuwde regels gaan gelden voor plaatsen die niet al 
onder andere regelingen vallen, zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen. Nu zijn deze 
regels nog opgenomen in gemeentelijke verordeningen, maar deze zijn niet altijd helder en kunnen 
per gemeente verschillen. 
 
Met de inwerkingtreding van de AMvB worden de wettelijke normen leidend en komen de regels die 
op deze punten in lokale brandbeveiligingsverordeningen waren opgenomen, te vervallen. 
 
Beoogt effect 
1. De BBV moet worden ingetrokken. De AMvB vervangt de gemeentelijke BBV en geeft 
 landelijke uniforme regels voor het brandveilig gebruik van “overige plaatsen”. 
2. Het voorkomen van vervuiling van de gemeentelijke wettenbank. 
 
Relatie met beleidskaders 
N.v.t. 
 
Argumenten 
1. Het intrekken van de Brandbeveiligingsverordening 2012 (BBV) 
1.1 Op 1 januari 2018 treedt de AMvB in werking. Hierdoor vervalt de BBV. De BBV moet hierdoor 
worden ingetrokken. Als gevolg van de AMvB zal de huidige gebruiksvergunning op basis van de BBV 
verdwijnen. Deze wordt vervangen door een meldingsplicht. 
Door de uniformering van regels in de AMvB wilt de wetgever voorkomen dat er verschillende eisen 
zijn voor brandveiligheid. 
 
Overleg gevoerd met 
VRR, afdeling Brandpreventie. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming wordt het besluit tot intrekking van de Brandbeveiligingsverordening 2012 
bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen. 
 
Evaluatie/monitoring 

N.v.t. 
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Financiën  
Het vervallen van de vergunningplicht heeft tot gevolg dat voor gemeenten de mogelijkheid vervalt om 
leges te heffen ter dekking van de kosten. Voor zover gemeenten hierdoor te maken krijgen met 
inkomstenderving, staat daar tegenover dat een deel van de gemeentelijke uitvoeringstaken, namelijk 
de werkzaamheden die verbonden zijn met vergunningverlening, en de daaraan verbonden 
apparaatskosten komen te vervallen. In 2017 ging het om een bedrag van ongeveer € 450,-. 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het intrekkingsbesluit zal elektronisch worden bekend gemaakt en in de Blauwkai en wordt 
gepubliceerd op de website. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke    mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlage(n)/ter inzage liggende stukken 
- Raadsbesluit intrekken Brandbeveiligingsverordening 2012. 


