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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma E Ruimtelijke 
ordening en Wonen 

BBVnummer: 
112647 

Raadsvoorstel: 
114056 

Portefeuillehouder: 
Raymond van Praag 

     
     
     
 
Onderwerp 
14e wijziging bouwverordening, wijziging brandveiligiheidsverordening en delegatiebesluit 
 
Geadviseerde beslissing: 
I.   Vast te stellen de 14e wijziging van de bouwverordening in verband met de inwerkingtreding van 
het bouwbesluit 2012, onder gelijktijdige intrekking van de 13 wijziging van de bouwverordening 
Albrandswaard;  
II.  De bevoegdheid de aanwijzing van de leden van de welstandscommissie, te delegeren aan het 
college van burgemeester en wethouders;  
III. Vast te stellen de brandveiligheidsverordening 2012, onder gelijktijdige intrekking van de 
brandveiligheidsverordening Albrandswaard.  
 
Samenvatting: 
Met de inwerkingtreding van het bouwbesluit 2012, is het noodzakelijk de bouwverordening 
Albrandswaard aan te passen in de vorm van de 14e wijziging. Ook de aan dit onderwerp verwante 
brandveiligheidsverordening dient te worden herzien. Daarnaast is het noodzakelijk - als gevolg van 
een wijziging in de modelbouwverordening en in verband met het raadsbesluit van 31 oktober 2011, 
nr. 99403 - de benoemingsbevoegdheid ten aanzien van de leden van de welstandscommissie te 
delegeren aan het college.  
 
Proces: 
Het vaststellen van een verordening is een besluit wat niet vatbaar is voor bezwaar of beroep. Tegen 
een delegatiebesluit zoals is voorgesteld, kan binnen 6 weken na bekendmaking daarvan bezwaar 
worden aangetekend. Een degelegatiebesluit heeft tot gevolg dat het orgaan wat de bevoegdheid 
overdraagt, niet meer bevoegd is dit besluit zelf te nemen. Deze bevoegdheid komt dan volledig toe 
aan de ontvanger van de bevoegdheid. Het is het bestuursorgaan wat de bevoegdheid heeft 
overgedragen aan een ander, te allen tijde toegestaan, dit besluit in te trekken waarna de 
bevoegdheid weer volledig aan hem toekomt.  
 
Doel: 
Het actueel houden van de door de raad vastgestelde regelgeving. 
 
Betrokken belangen: 
Het belang van actuele en uniforme regelgeving. Daarnaast spelen er de belangen van een 
brandveilig gebruik (brandveiligheidsverordening 2012) van inrichtingen en het belang van een 
efficiente procedure (delegatiebesluit).   
 
Belangenafweging: 
Met de inwerkingtreding van het bouwbesluit 2012 per 1 april 2012, is het noodzakelijk de 
bouwverordening Albrandswaard aan te passen in de vorm van de 14e wijziging. Ook de aan dit 
onderwerp verwante brandveiligheidsverordening dient te worden herzien. Daarnaast is het 
noodzakelijk - als gevolg van een wijziging in de modelbouwverordening en in verband met het 
raadsbesluit van 31 oktober 2011, nr. 99403 - de benoemingsbevoegdheid ten aanzien van de leden 
van de welstandscommissie te delegeren aan het college.  
 
Met deze 14e wijziging van de bouwverordening wordt weer een volgende stap gezet in het ' uitkleden 
'  van de gemeentelijke bouwregelgeving. Een aantal regels worden van de gemeentelijke "decentrale" 
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regelgeving overgeheveld naar de meer centrale regelgeving; het bouwbesluit 2012. Dit besluit is op 1 
april 2012 in werking getreden. Concreet betekent dit, dat in de met dit voorstel vast te stellen 
bouwverordening weer een aantal paragrafen en hoofdstukken zijn vervallen en zijn overgeheveld 
naar het Bouwbesluit 2012. Dit alles past binnen het streven van de overheid, de regeldruk voor 
(bouw)ondernemers te verlagen, waarbij in dit geval het accent ligt op uniformering van regelgeving.  
 
Met dit voorstel wordt de 14e wijziging van de bouwverordening vastgesteld, waardoor de volgende 
onderdelen van de huidige verordening komen te vervallen:  
Hoofdstuk 2 De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen:  
Paragraaf 7 Overbevolking  
 
Hoofdstuk 4 Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikname van een bouwerk.  
 
Hoofdstuk 5 Staat van open erven en terreinen, aansluiting op de nutsvoorzieningen en weren van 
schadelijke en hinderlijke gedierte 
 
Hoofdstuk 7 Overige gebruiksbepalingen  
 
Hoofdstuk 8 Slopen 
 
Het vervallen betekent - nogmaals -  niet dat de betreffende regels niet meer bestaan. Toetsing en 
handhaving van de betrokken normen blijft mogelijk, maar dan op basis van andere regelgeving dan 
de gemeentelijke bouwverordening.  
 
Delegatie bevoegdheden aan het college  
Met het raadsbesluit van 31 oktober 2011 heeft de raad besloten de aanwijzingsbevoegdheid voor de 
leden van de commissie Ruimtelijk kwaliteit, over te dragen aan het college. De redenen hiervoor 
waren gelegen in efficientie en het gegeven dat de raad nauwelijks een rol heeft in de door deze 
commissie gegeven adviezen. In het model voor de 14e wijziging van de bouwverordening gaat uit 
van een vervallen van het artikel waar deze overdracht van de bevoegdheden was geregeld (art. 9.3 
van de Bouwverordening). De reden hiervoor is, dat deze onderwerpen - benoeming en de duur 
daarvan - zijn geregeld in de (woning)wet. Dit was overigens ook zo ten tijde van het besluit van de 
raad van 31 oktober 2011.  
De argumenten voor de overdracht van deze bevoegdheden van de raad naar het college, zijn echter 
onveranderd. De commissie richt haar adviezen niet tot de raad en de commissie is 'uitbesteed'  aan 
de Stichting Dorp Stad en Land, waarmee de onafhankelijkheid van de leden is gewaarborgd. Dit 
maakt dat er in dit voorstel een delegatiebesluit is opgenomen. Dit beoogt te zorgen dat de door de 
raad gekozen weg van het raadsbesluit van 31 oktober, bewandeld blijft met de inwerkingtreding van 
de 14e wijziging.  
 
Brandveiligheidsverordening 2012  
Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's, is (onder andere) de Brandweerwet 1985 
komen te vervallen. Deze wet was de grondslag voor de huidige brandveiligheidsverordening. Een 
nieuwe versie is derhalve nodig, nu deze verordening de brandveiligheid regelt van inrichtingen, die 
niet worden beveiligd via de bouwverordening dan wel het bouwbesluit.  
 
Financiële aspecten  
De vaststelling van de voorgestelde verordening heeft geen financiële consequenties. De 
inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 heeft dit echter wel. Omdat met deze inwerkingtreding 
hoofdstuk 8 van de bouwverordening is komen te vervallen (de regels m.b.t. slopen zijn nu 
opgenomen in het Bouwbesluit 2012), vervalt ook de mogelijkheid om leges te heffen voor de 
aanvraag van een omgevingsvergunning voor het slopen. In het Bouwbesluit 2012 is nu alleen nog 
sprake van een sloopmelding, waarvoor geen leges kunnen worden geheven.  
De legesderving beslaat in totaal, op grond van het aantal afgegeven omgevingsvergunningen voor 
het slopen en gebaseerd op het geldende tarief voor de aanvraag daarvan, een bedrag van € 10.040,- 
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Tegenover deze derving staat natuurlijk ook het uitblijven van kosten.  
Zo is het niet meer nodig om voor het slopen een volledige procedure te doorlopen; een melding 
volstaat. Daarnaast geldt ook dat het niet meer nodig is de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
voor het slopen bekend te maken via de Schakel. Een sloopmelding hoeft niet te worden 
gepubliceerd.   
 
Dit betekent overigens niet, dat de figuur van de sloopvergunning helemaal zal verdwijnen. Voor het 
slopen van een bouwwerk wat een monument is, is nog altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit 
geldt ook voor een bouwwerk wat staat in een beschermd stads- of dorpsgezicht.  
 
Dit alles heeft tot gevolg, dat paragraaf 2.3.7 uit de tarieventabel behorende bij de legesverordening 
2012 geen werking meer heeft. De tarieventabel behoeft echter vooralsnog, als gevolg van de 
inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 en dit voorstel tot wijziging van de bouwverordening 
Albrandswaard, niet te worden aangepast. De uitwerkingtreding van de genoemde paragraaf is een 
gevolg van rechtswege, waardoor een aanpassing niet direct noodzakelijk is.  
 
Scenario's: 
Voor wat betreft de vaststelling van de 14e wijziging van de bouwverordening, zijn er niet veel 
scenario's denkbaar. Wanneer uw raad besluit deze regelgeving niet vast te stellen, dan zijn naar het 
bouwbesluit overgehevelde regels alsnog van toepassing en geschied te toetsing en handhaving van 
die regels alsnog op grond van het bouwbesluit 2012. Het bouwbesluit is een regeling van hogere 
orde, waaraan de gemeentelijke verordening ondergeschikt is.  
In het geval van het voorgestelde delegatiebesluit heeft uw raad de keuze tussen twee scenario's;  
Uw raad delegeert deze bevoegdheid aan het college of niet. Wanneer uw raad deze bevoegdheid 
niet delegeert, dan valt deze - als gevolg van het intrekken van de bouwverordening van 31 oktober 
2011 - weer toe aan de raad. De bij dat besluit vastgestelde overwegingen komen dan ook te 
vervallen, waardoor de lange benoemingsprocedure weer zal worden ingevoerd.  
Voor wat betreft de voorgestelde brandveiligheidsverordening 2012 wijst het college op de hiervoor 
genoemde betrokken belangen. De verordening is noodzakelijk om inrichtingen die niet vallen onder 
het bepaalde in de bouwverordening of het bouwbesluit 2012, te kunnen toetsen op brandveiligheid. 
De verordening ziet vooral op inrichtingen waar meerdere mensen zich kunnen verzamelen, waardoor 
het belang van deze verordening nog zwaarder weegt. Het niet vaststellen van deze verordening 
wordt daardoor door het college ernstig ontraden.  
 
Scenariokeuze en resultaat: 
Het college is van oordeel dat - gelet op de betrokken belangen en de hiervoor geschetste scenario's - 
de vaststelling van de beide verordeningen en het delegatiebesluit bijzonder gewenst is.  
 
Communicatie: 
Een verordening is een algemeen verbindend voorschrift en moet worden bekendgemaakt via de 
Schakel en worden gepubliceerd via internet.  
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Bijlagen: 
  113112: 14e wijziging bouwverordening gemeente Albrandswaard  
  113113: Brandveiligheidsverordening Albrandswaard 2012  
  99332:  Vaststelling 13e wijziging Bouwverordening in verband met de  

inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.   
  106237: I. Legesverordening Albrandswaard 2012  
 

 
Poortugaal, 24 april 2012 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,        De burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats        Mr. Harald M. Bergmann 
 


