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Wissenkerke, 14-11-2019

Onderwerp:
Vaststellen Verordening tot intrekking
Brandbeveiligingsverordening NoordBeveland 2014

Voorstel/alternatieven
Op 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
(hierna: “het Besluit”) in werking getreden. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals
tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Deze onderwerpen waren
voorheen geregeld in de gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen.
Door de inwerkingtreding van het Besluit vervallen de bepalingen in de
Brandbeveiligingsverordening. Doordat de Brandbeveiligingsverordening bepalingen kan
bevatten die buiten de reikwijdte van het standaard VNG-model vallen en derhalve
bepalingen kan bevatten die niet geregeld worden in het Besluit dient de
Brandbeveiligingsverordening uitdrukkelijk te worden ingetrokken.
De Brandbeveiligingsverordening bevat geen bepalingen die vallen buiten de reikwijdte van
het standaard VNG-model.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
n.v.t.

Wettelijke grondslag
Artikel 149 Gemeentewet.

Inhoud extern advies
n.v.t.

Resultaat horen
n.v.t.

Belangenafweging
n.v.t.

Motivering
De bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen wegens overtreding van de regels
uit artikel 3 Wet veiligheidsregio’s (zie ook artikel 64 lid 2 Wet veiligheidsregio’s) is thans
opgenomen in artikel 6:1 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Noord-Beveland 2018. De
mogelijkheid van een bestuurlijke boete blijft namelijk ondanks intrekking van de
Brandbeveiligingsverordening gehandhaafd en derhalve dient hierin door een andere
verordening te worden voorzien. Dit is gebeurd middels opname van de mogelijkheid tot
oplegging van de bestuurlijke boete in de Algemene Plaatselijke Verordening.
Verder heeft de VNG bij de inwerkingtreding van het Besluit aanbevolen de gegevens die
moeten worden overgelegd bij de gebruiksmelding brandveiligheid ook te eisen bij de
evenementenvergunning in de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze aanbeveling is
verwerkt in artikel 2:25 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Noord-Beveland 2018.
In Titel 3 Hoofdstuk 5 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening NoordBeveland 2019 zijn tariefbepalingen opgenomen voor vergunningen op grond van de
Brandbeveiligingsverordening. Omdat het vergunningvereiste per 1 januari 2018 is vervallen
en voor gebruiksmeldingen geen legesheffing mogelijk is, kan dit hoofdstuk in de
eerstvolgende legesverordening worden verwijderd. Dit geschied door bij dit hoofdstuk te
vermelden: “[gereserveerd]”, daar in een nieuwe regeling geen onderdelen kunnen vervallen.
Daar een regeling alleen kan worden ingetrokken door een besluit van gelijke orde, wordt Uw
Gemeenteraad voorgesteld de door u eerder vastgestelde Brandbeveiligingsverordening
Noord-Beveland 2014 in te trekken.

Financiële gevolgen
Het vervallen van de vergunningplicht heeft tot gevolg dat voor gemeenten de mogelijkheid is
vervallen om leges te heffen ter dekking van de kosten. Hier staat tegenover dat een deel
van de gemeentelijke uitvoeringstaken, namelijk de werkzaamheden die verbonden zijn met
de vergunningverlening en de daaraan verbonden apparaatskosten komen te vervallen.

Mogelijke risico’s
n.v.t.

Behandeld in informatieve raadsvergadering
d.d. 14 november 2019.

