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Samenvatting
Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Hierdoor is het
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebrujksbesluit) komen
te vervallen. Doordat in de Brandbeveiligingsverordening naar het Gebruiksbesluit
verwezen wordt, moet deze aangepast worden. De wijzigingen betreffen
voornamelijk die artikelen waarin wordt verwezen naar het Gebruiksbesluit. Deze
verwijzingen zijn omgezet in verwijzingen naar afdelingen in het Bouwbesluit. Er is
enkel sprake van tekstuele wijzigingen, er is geen sprake van inhoudelijke
wijzigingen. De gewijzigde Brandbeveiligingsverordening dient vastgesteld te
worden door de gemeenteraad.
1. Wat is de aanleiding?
De aanleiding voor de aanpassing van de Brandbeveiligingsverordening is de
aanpassing van het Bouwbesluit. Hierdoor is het Besluit brandveilig gebruik
bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) komen te vervallen. Doordat in de
Brandbeveiligingsverordening naar het Gebruiksbesluit verwezen wordt, moet
deze aangepast worden.
2. Wat willen we bereiken?
De Brandbeveiligingsverordening is een restregelgeving waarin de brandveiligheid
die niet op andere manieren wettelijk is vastgelegd, is geregeld. Daarbij gaat het
om objecten die geen bouwwerken zijn, de zogeheten bouwwerken geen gebouw
zijnde en inrichtingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om podia, tribunes of een
tijdelijke tent.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Hiertoe dient de gewijzigde Brandbeveiligingsverordening vastgesteld te worden
door de gemeenteraad.
a. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
c. Inciusiefbeleid
Niet van toepassing.
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4. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing.
5. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
ontwerp besluit.
7. Voorstel
Wij stellen u voor de Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening 2010 (eerste wijziging) vast te stellen.
fc Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
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de burgbmeester
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M.M. van der Kraan

- ontwerp besluit
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