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Brandbeveiligingsverordening gemeente Valkenswaard 2010.

Vaststellen van de brandbeveiligingsverordening gemeente Valkenswaard 2010 en intrekken van de
brandbeveiligingsverordening zoals door de raad vastgesteld op 28 mei 2009.

Vaststellen van de brandbeveiligingsverordening gemeente Valkenswaard 2010 en intrekken van de
brandbeveiligingsverordening van 28 mei 2009.

Op 1 oktober 2010 treedt waarschijnlijk de Wet veiligheidsregio’s in werking. Deze wet heeft gevolgen
voor de brandbeveiligingsverordening. De VNG heeft voor de gemeenten een nieuw model
brandbeveiligingsverordening uitgebracht.

Op 1 oktober 2010 treedt waarschijnlijk de Wet veiligheidsregio’s in werking. Bij inwerkingtreding van
de Wet veiligheidsregio’s vervalt de Brandweerwet uit 1985; op deze Brandweerwet is de huidige
brandbeveiligingsverordening gebaseerd.
In de Wet veiligheidsregio’s kondigt de wetgever algemene maatregel van bestuur aan over het
brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken. Naar verwachting
treedt deze amvb medio 2011 in werking.
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s, het niet beschikbaar zijn van de
hiervoor vermelde algemene maatregel van bestuur en het ontbreken van een relevant overgangsrecht in
de wet Veiligheidsregio’s zal de raad een nieuwe brandbeveiligingsverordening moeten vaststellen.
Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een model brandbeveiligingsverordening
aangeboden, die is gebaseerd op de Wet veiligheidsregio’s.
In de raadsvergadering van 29 maart 2007 is door Valkenswaardse Belangen een amendement ingediend
om artikel 6.1.1. onder b ( een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken voor zover daarin
bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10
personen) van de bouwverordening te wijzigen van tien naar vijf personen. Conform dit amendement is in
deze vergadering besloten.

Deze wijziging in de bouwverordening is in de nieuw vast te stellen brandbeveiligingsverordening
meegenomen.
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De brandbeveiligingsverordening in overeenstemming brengen met de actuele wetgeving.
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De gemeente Valkenswaard dient haar brandbeveiligingsverordening juridisch up to date te hebben.
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De brandbeveiligingsverordening treedt na vaststelling en publicatie in werking.
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Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
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De brandbeveiligingsverordening 2010 wordt in de Kempener Koerier gepubliceerd
De brandbeveiligingsverordening 2010 zal na vaststelling op de gemeentelijke website worden
geplaatst
De brandbeveiligingsverordening 2010 wordt ter inzage gelegd in de informatiehoek van het
gemeentehuis.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester,

drs. R.F.W. van Eijck

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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