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De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 03-04-2012;
gehoord het advies van de COMMISSIE RUIMTE d.d. 25-04-2012;
Gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk
ECGR/U201200218 Lbr. 12/025 dd 16 februari 2012;
Gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s en de aanpassing daarop (Stb. 2010, 145 en
146), en het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676);

b e s l u i t:
vast te stellen de navolgende Wijziging Brandbeveiligingsverordening 2010:

Artikel I Wijziging verordening
A Betreft artikel 4
Artikel 4 wordt in zijn geheel vervangen door:
Artikel 4 Gebruikseisen
De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5
en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676)
zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige
inrichtingen.
B Betreft artikel 5
Artikel 5 wordt in zijn geheel vervangen door:
Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen
De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van
het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28,
6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet
vergunningplichtige inrichtingen.
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C Betreft artikel 8
Artikel 8 wordt in zijn geheel vervangen door:
Artikel 8 Overgangsrecht
1. Vergunningen die zijn verleend onder werking van de Brandbeveiligingsverordening van 26
januari 1993, de Brandbeveiligingsverordening van 10 maart 2009 en de
Brandbeveiligingsverordening van 2010 en die van kracht zijn op het moment van
inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze
verordening.
2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om
vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening 2010 is ingediend waarop nog niet
is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.
3. Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning
krachtens de brandbeveiligingsverordening 2010 wordt beslist met toepassing van deze
verordening.
D Betreft artikel 9 citeertitel
Het jaartal van de citeertitel wordt gewijzigd in 2012.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april
2012 (de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten d.d. 15 mei
2012
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