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NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de Di-
recteur van Uw Kabinet van 25 sep-
tember 1980, nr. 44, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn advies 
betreffende bovenvermelde ontwer-
pen rechtstreeks aan mij te doen toe-
komen. Dit advies, gedateerd 18 de-
cember 1980, nr. 801210/15, moge ik U 
hierbij aanbieden. De Raad van State 
geeft U in overweging het wets-
ontwerp I - nadat aan een aantal op-
merkingen aandacht is besteed - aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
te zenden en het wetsontwerp II niette 
zenden. 

Het College acht indiening van wets-
ontwerp II thans prematuur en niet 
wenselijk. Afgewacht dient te worden 
of wetsontwerp I, wet geworden, vol-
doende basis biedt voor een doeltref-
fende brandweerzorg in het gehele 
land. Indiening van ontwerp II nu zou 
een ongunstig effect kunnen hebben 
voor de opzet van ontwerp I en de vrij-
wil l igheid negatief kunnen beïnvloe-
den. De noodzaak van een minder ver 
gedecentraliseerde regeling is naar de 
mening van de Raad niet voldoende 
aangetoond. 

De uiteenzetting van het College 
geeft mij aanleiding het volgende op 
te merken. 

1. Tot mijn genoegen komt het de 
Raad van State juist voor dat, ter ver-
vanging van de Brandweerwet 1952, 
een nieuw wettelijk kader wordt ge-
schapen, waarbinnen de ontwikkeling 
van de brandweer zich zal kunnen 
voortzetten. 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 27 februari 1981 

2. Gelijktijdige indiening van twee 
ontwerpen biedt de mogelijkheid de 
structuur van het brandweerwezen 
voor de nabije en de verdere toekomst 
vastte leggen. Wetsontwerp I beoogt 
een eigen wettelijke grondslag te ge-
ven aan de brandweerregio's die op 
vrijwill ige basis in vrijwel het gehele 
land tot stand gekomen zijn. 

Bij het opstellen van het ontwerp is, 
waar mogelijk en zinvol, rekening ge-
houden met het bepaalde in het ont-
werp van een nieuwe Wet gemeen-
schappelijke regelingen, dat onlangs 
bij de Tweede Kamer is ingediend (Ka-
merstuk 16 538). Wetsontwerp I is be-
doeld voor een overgangsfase. Wan-
neer wetsontwerp II aanvaard wordt 
en te zijner ti jd wetsontwerp I, wet ge-
worden, zal vervangen, zal de eindfase 
intreden. Organisatie en beheer van de 
brandweer zullen dan bij de provincie 
berusten, terwij l het gezag over de in 
de gemeente dienstdoende brandweer 
een zaak van het gemeentebestuur 
blijft. 

3. De Raad van State toont zich wei-
nig gelukkig met de door mij voorge-
stane procedure om uiteindelijk tot de 
eindfase zoals neergelegd in wets-
ontwerp II te komen. Deze procedure 
stoelt op de volgende overwegingen: 

a. ongeacht de verdere ontwikkelin-
gen met betrekking tot de reorganisa-
tie van het binnenlands bestuur, kan 
nu reeds vastgesteld worden dat de 
verantwoordelijkheid voor organisatie 
en beheer van de brandweer dient 
over te gaan naar het provinciaal be-

stuur. Uit een oogpunt van een doel-
matig wetgevingsbeleid ligt het in dat 
geval voor de hand de kernbeslissin-
gen ten aanzien van de brandweerwet-
geving gelijktijdig te nemen; 

b. voorkomen moet worden dat in 
grote delen van het land binnen be-
trekkelijk korte tijd een tweemalige wi j -
ziging in de organisatie van de brand-
weer zou moeten plaatsvinden. 

De Raad van State betwijfelt of ge-
lijktijdige indiening van de twee wets-
ontwerpen tijdsvoordeel zal opleve-
ren, daar te zijner t i jd nog een ontwerp 
met overgangsbepalingen nodig zal 
zijn. Bedoeld tijdsvoordeel - overigens 
slechts terloops in de motivering voor 
ontwerp II genoemd - zal er naar mijn 
opvatting wel zijn. Een wetsontwerp 
met overgangsbepalingen zal geen 
langdurige parlementaire behandeling 
vergen, wanneer de hoofdzaak een-
maal aanvaard is. De belangrijkste 
overweging om reeds nu wetsontwerp 
II in te dienen is overigens - zoals hier-
voor reeds vermeld - dat van belang is 
de kernbeslissingen ten aanzien van 
de wetgeving op dit punt gelijktijdig te 
nemen. 

De Raad merkt voorts nog op dat de 
doorzichtigheid in de voorgestelde op-
zet geschaad wordt door de wijze 
waarop wordt voorzien in de inwer-
kingtreding van wetsontwerp I. Gelet 
op de verschillende onderwerpen die 
in wetsontwerp I worden geregeld, 
hecht ik sterk aan de mogelijkheid om 
de bepalingen ten aanzien van die on-
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derwerpen op verschillende tijdstip-
pen in werking te laten treden. Wel lijkt 
het mij met de Raad wenselijk om in 
de toelichting de nodige informatie op 
dit punt te verschaffen. Daarom zal 
worden aangegeven dat de gefaseer-
de invoering steeds een geheel van 
met elkaar samenhangende artikelen 
zal betreffen. 

4. a. Ook het tweede hiervoor ge-
noemde argument voor de door mij 
voorgestane procedure met betrek-
king tot de totstandkoming van de 
eindsituatie ontmoet bij de Raad be-
zwaren. 

De Raad betwijfelt of de argumenta-
tie in de memorie van toelichting bij 
ontwerp II, dat de eindfase in verband 
met nog bestaande onduidelijkheid 
over de provinciale herindeling naar 
de toekomst moet worden verscho-
ven, nog stand kan houden. Inmiddels 
is op dat punt immers meer duidelijk-
heid gekomen. 

Bovendien vindt de Raad de argu-
mentatie niet overtuigend omdat de 
provincialisering van de brandweer 
ook wenselijk zou zijn - zo heb ik in de 
memorie van toelichting uiteengezet — 
wanneer er geen provinciale herinde-
ling zou plaatsvinden. 

Een belangrijk uitgangspunt bij het 
opstellen van de onderhavige wets-
ontwerpen was voor mij - ik wees er 
hiervoor reeds op - dat vermeden 
moest worden dat de brandweer in be-
trekkelijk korte tijd tweemaal gereor-
ganiseerd zou moeten worden, te we-
ten eerst door overdracht van organi-
satie en beheer aan de huidige provin-
cies en vervolgens, na provinciale her-
indeling, aan nieuw gevormde provin-
cies. 

Dat betekende dat de eindfase 
moest worden voorafgegaan door een 
overgangsfase, omdat eerst duidelijk-
heid zou moeten bestaan over de pro-
vinciale herindeling - of deze zou 
plaatsvinden en zo ja, hoe en in welk 
tempo - voordat organisatie en beheer 
van de brandweer naar de provincie 
zouden kunnen overgaan. 

Thans bestaat meer duidelijkheid 
over de lijn die gevolgd zal worden ter 
zake van de provinciale herindeling. Ik 
wijs in dit verband met name op de be-
handeling door de Tweede Kamer van 
de Vraagpuntennota provinciale herin-
deling en de motie-Evenhuis die daar-
bij met grote meerderheid is aangeno-
men. 

Nog steeds echter geldt dat een 
eventuele overdracht van organisatie 
en beheer aan de huidige provincies 
een tweemalige reorganisatie zou be-
tekenen. 

De onrust die daarvan het gevolg 
zou zijn zou niet in het belang zijn van 
een dienst die een zo belangrijke rol 
vervult en gaat vervullen ter zake van 
de hulpverlening. Ik geef er daarom de 
voorkeur aan af te wachten tot in ieder 
geval de concrete herindelingsplan-
nen die er nu zijn met betrekking tot de 
provincies Zuid-Holland en Overijssel/ 
Gelderland verwezenlijkt zijn. 

Intussen is er alle reden om in een 
overgangsfase te bevestigen en ui t te 
bouwen wat van onder af is gegroeid. 
Bij dit proces kan rekening gehouden 
worden met de opzet die voor de eind-
fase gedacht is en die bij aanvaarding 
van wetsontwerp II vast ligt om op het 
daarvoor geëigende moment gereali-
seerd te worden. 

b. Naast de hiervoor vermelde op-
merkingen betreffende de procedure 
om tot de eindsituatie zoals neerge-
legd in wetsontwerp II te komen, 
plaatst de Raad van State enkele 
vraagtekens bij de principiële opvat-
ting dat de verantwoordelijkheid voor 
het beheer en de organisatie dient 
over te gaan naar het provinciaal be-
stuur. De Raad besteedt in dit verband 
met name aandacht aan het karakter 
van de reeds bestaande gemeen-
schappelijke regelingen op het punt 
van de brandweerzorg en aan de rela-
tie die gelegd wordt met de reorgani-
satie van de politie. 

Ik merk hieromtrent het volgende 
op. 

In mijn gedachtengang is beharti-
ging van een belang op een niveau 
tussen het lokale en het provinciale 
voor een overgangsfase wel aanvaard' 
baar. Wetsontwerp I kan echter geen 
eindpunt vormen. In de memorie van 
toelichting bij ontwerp II heb ik uiteen-
gezet dat een structuur op basis van 
een gemeenschappelijke regeling, 
waarin een belang uitsluitend en blij-
vend intergemeentelijk wordt gere-
geld, bij mij uit bestuurlijk en demo-
cratisch oogpunt bezwaren oproept. 
Daartegenover stelt de Raad van State 
- in aansluiting bij wat van gemeente-
lijke zijde naar voren is gebracht - dat 
er in casu niet zozeer sprake is van be-
hartiging van een belang in regionaal 
verband, maar veeleer van belangen-
behartiging die zich primair op lokaal 
niveau voltrekt, aangevuld met sa-
menwerking tussen gemeenten. 

Deze stelling is naar mijn mening 
niet juist. De gemeenschappelijke re-
gelingen inzake de brandweer, die 
thans bestaan, hebben een meer dan 
supplementair karakter, daar de uit-
voering van bepaalde taken de krach-
ten van de meeste gemeenten te bo-
ven gaat. Ik denk aan het instellen en 

in stand houden van een brandweer-
alarmcentrale, het verzorgen van be-
paalde opleidingen, het verstrekken 
van preventie-adviezen, het voorberei-
den van de coördinatie van de ramp-
bestrijding, het aanschaffen en beheren 
van bijzonder materieel. 

Wetsontwerp I schrijft aan de regio's 
een minimumaantal taken voor. Zou 
de regiovorming een permanent ka-
rakter krijgen, dan zou, naar het zich 
laat aanzien, de ontwikkeling van de 
regio zich voortzetten in die zin dat 
méér taken ingebracht zouden wor-
den. Het grootschalig karakter van de 
rampbestrijding, waarin de brandweer 
in vredestijd de spil vormt, maakt dit 
onontkoombaar. In dit verband moet 
gereleveerd worden dat de Tweede 
Kamer zich akkoord heeft verklaard 
met de uitwerking van mijn beleids-
voornemen tot reorganisatie van de 
bescherming van de bevolking. Voor 
de brandweer houdt dit onder meer in 
dat zij ook in oorlogstijd de kernfunctie 
bij de rampbestrijding zal gaan vervul-
len. Voor het voorbereiden en (onver-
hoopt moeten) uitvoeren van die taak 
zal de lokale schaal in het algemeen te 
bescheiden blijken te zijn. 

Naar mijn mening zouden derhalve, 
wanneer ontwerp I het eindpunt zou 
vormen, wel degelijk activiteiten in de 
sfeer van coördinatie, planning en stu-
ring ten opzichte van de gemeenten 
blijvend plaatsvinden op een niveau 
tussen het lokale en het provinciale in. 
Dit zou niet stroken met de geest van 
het ontwerp van een nieuwe Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Met 
dit ontwerp wordt aangesloten bij de 
afwijzing door de Kamer van een vier-
de bestuurslaag. 

Een van de grondgedachten ervan is 
nu juist insnoering van gemeen-
schappelijke regelingen op het gebied 
van coördinatie, planning en sturing 
ten opzichte van de gemeenten. Voor 
die taken vormt de provincie het aan-
gewezen bestuursniveau. 

De overigens juiste opmerking van 
de Raad, dat de nieuwe Wet gemeen-
schappelijke regelingen hetdemocra-
tisch gehalte van de intergemeentelij-
ke samenwerking verhoogt, doet aan 
het vorenstaande niet af. 

De Raad wijst er in dit verband nog 
op dat wetsontwerp II de gemeenten 
ook in de eindfase verplicht met be-
trekking tot de uitvoering van de 
brandweertaak regionaal samen te 
werken. 

In die situatie, waarin de verant-
woordelijkheid voor de organisatie en 
het beheer bij de provincie berust, is 
de samenwerking echter van geheel 
andere aard dan in de overgangsfase 
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waarvoor wetsontwerp I een regeling 
geeft. Zij heeft dan een zeer licht karak-
ter. 

De Raad van State zet een vraagte-
ken bij de koppeling, door mij gelegd 
tussen de plannen ten aanzien van de 
brandweer en de politie. 

Naar mijn mening is een zekere ma-
te van koppeling niet onjuist, daar 
voor beide diensten hulpverlening een 
niet onbelangrijk aspect van de taak-
stelling vormt. Het komt mij voor dat 
het van belang is voornemens ten aan-
zien van de structuur van twee organi-
saties die in meer of mindere mate bij 
de hulpverlening betrokken zijn op el-
kaar af te stemmen. 

De Ministerraad heeft zich inmiddels 
ook verenigd met de plannen met be-
trekking tot de politie, die mijn ambt-
genoot van Justitie en ik in een wets-
ontwerp hebben neergelegd. 

Tegenover mijn argument dat de 
provincie voor een sterk risicodragend 
gebied een strakkere regeling zou kun-
nen treffen dan voor een gebied met 
minder risico's stelt de Raad van State 
dat de gemeenten in een regio waar de 
gevaren groot zijn hetzelfde zouden 
kunnen doen. Het komt mij voor, en dit 
is in de praktijk gebleken, dat het bij 
een samenwerking van gemeenten -
het aantal dat in een brandweerregio 
samengaat varieert momenteel van 
vijf (met een enkele uitzondering) tot 
ruim vijftig - allerminst eenvoudig is 
op één noemer te komen, al wil ik het 
laatste niet geheel uitsluiten. De weg 
zal echter moeilijker en langer zijn. 

5. De Raad van State concludeert 
dat hij, behoudens enkele opmerkin-
gen over een aantal artikelen, met 
wetsontwerp I kan instemmen. Het 
college ontraadt indiening van wets-
ontwerp II gelijktijdig met wets-
ontwerp I. De Raad vreest dat bij indie-
ning thans van wetsontwerp II de op-
zet als in wetsontwerp I neergelegd 
weinig kans van slagen krijgt. Hij wijst 
in dit verband op het negatieve effect 
dat zou kunnen ontstaan voor de vri j-
wil l ige inzet van de burger voor de 
brandweer. 

Ik deel de vrees van de Raad in dit 
opzicht niet. In de eerste plaats wijs ik 
erop dat met wetsontwerp I bepaald 
niet een geheel nieuwe ontwikkeling in 
gang wordt gezet. Onder de huidige 
Brandweerwet heeft de intergemeen-
telijke samenwerking op basis van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
reeds in het overgrote deel van het 
land gestalte gekregen. Met de opzet 
van wetsontwerp I wordt beoogd deze 
situatie te bevestigen en er een op de-
ze materie toegesneden wettelijke ba-

sis voor te scheppen. In de tweede 
plaats merk ik op dat ook in de eindfa-
se de lokale betrokkenheid bij de 
brandweer niet verloren zal gaan. In 
wetsontwerp II zijn waarborgen daar-
voor ingebouwd. Ik heb er daarom alle 
vertrouwen in dat voldoende burgers 
bereid zullen blijven zich op basis van 
vri jwil l igheid voor de brandweer in te 
zetten. 

De Raad van State wijst er tot slot op 
dat het in een t i jd waarin kabinet en 
parlement het eens zijn over de wen-
selijkheid van decentralisatie van ta-
ken eigenaardig aandoet de brand-
weerzorg nu reeds minder ver gede-
centraliseerd dan tot dusver te rege-
len, zonder dat de noodzaak daarvan 
voldoende aannemelijk is gemaakt. 

Ik verschil op dit punt met de Raad 
van mening. Mijns inziens is er vol-
doende aanleiding om organisatie en 
beheer van de brandweer in de toe-
komst aan een hoger bestuurlijk or-
gaan op te dragen. 

Ik verwijs naar de memorie van toe-
lichting bij ontwerp II, waarin ik op de 
gronden voor mijn besluitvorming ben 
ingegaan en naar de argumenten die 
ik in het voorafgaande deel van dit na-
der rapport heb aangevoerd. 

De Raad van State komt op basis 
van de in het voorafgaande weergege-
ven argumenten tot de conclusie dat 
indiening van ontwerp II nu ontraden 
moet worden. 

Mijn afweging van de betrokken be-
langen leidt mij tot een andere conclu-
sie: gelijktijdige indiening van de ont-
werpen I en II van een Brandweerwet 
is gewenst. 

6. Over de kanttekeningen die de 
Raad geplaatst heeft bij een aantal arti-
kelen van wetsontwerp I en de artikels-
gewijze toelichting merk ik het volgen-
de op: 

Artikel 3, eerste lid en artikel 4, eer-
ste lid 

De artikelen worden gewijzigd in de 
door de Raad aanbevolen zin. Toege-
voegd wordt , dat van de publikatie van 
het besluit van provinciale staten, res-
pectievelijk gedeputeerde staten aan 
de betrokken gemeentebesturen me-
dedeling wordt gedaan. 

Artikel 4, vierde lid 
De op een-na-laatste zin (de Raad 

spreekt abusievelijk van de op twee-
na-laatste zin) kan als overbodig be-
schouwd worden en derhalve verval-
len. Ook de laatste zin kan vervallen. 
Bij nader inzien is het beter de laatste 
zin van het derde lid als volgt te formu-
leren: Tegen een aanwijzing of opleg-
ging door Ons staat geen beroep 
open.» 

Artikel 4, zesde lid 
Het voorstel van de Raad, aan-

sluiting te zoeken bij de relevante be-
palingen van het ontwerp van de nieu-
we Wet gemeenschappelijke regelin-
gen, wordt overgenomen; als gevolg 
hiervan zijn ook enige wijzigingen aan-
gebracht in andere leden van artikel 4 
en in artikel 3. 

Artikel 13 
Op blz. 20 (onderaan) van de memo-

rie van toelichting is de suggestie van 
de Raad reeds verwoord. 

Artikel 18, tweede lid 
Ik deel de mening van de Raad niet 

dat de kring van personen, die aan de 
verzoeken van de aangewezen inspec-
tie-ambtenaren moeten voldoen, te ruim 
is. Elders - ik noem als voorbeeld arti-
kel 16, eerste lid van de Wet Gevaarlij-
ke Stoffen - wordt de verplichting in-
lichtingen te verstrekken aan «ieder» 
opgelegd. Ik wil de kring beperken tot 
die van het overheidspersoneel. Deze 
categorie wi l ik beslist verplichten in-
lichtingen te verstrekken die nodig ge-
acht worden in verband met het on-
derzoek naar het verloop van een 
brand, ongeval of ramp. De ervaring 
heeft geleerd dat een dergelijke 
verplichting niet gemist kan worden. 

Artikel 20, vierde lid 
De redactie van dit lid is in overeen-

stemming met de modelgeheimhou-
dingsbepaling, zoals deze door de Mi-
nister-President, na overleg met de an-
dere ministers, bij brief van 26 maart 
1980 onder de aandacht van de minis-
ters is gebracht. Deze redactie is reeds 
in verschillende bij de Staten-Generaal 
ingediende wetsontwerpen opgeno-
men. De Interdepartementale commis-
sie voor de harmonisering van wetge-
ving zal naar aanleiding van de bezwa-
ren van de Raad van State de Minis-
ter-President over de redactie van de 
modelbepaling adviseren. Indien dit 
leidt tot aanvaarding van een nieuwe 
redactie van de bepaling, zal artikel 20, 
vierde l id, bij nota van wijziging in 
overeenstemming worden gebracht 
met de nieuwe modelbepaling. 

Artikel 25, eerste lid 
Het woord «van» wordt vervangen 

door: gesteld bij of krachtens. 

Onderdeel C 

Zoals ik eerder heb opgemerkt, zal in 
de memorie van toelichting worden 
aangegeven dat de gefaseerde invoe-
ring steeds een geheel van met elkaar 
samenhangende artikelen zal betref-
fen. 
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De Raad van van State voegde bij 
zijn advies een lijst van redactionele 
kanttekeningen. Voor zover deze niet 
zijn overgenomen, merk ik hieronv 
trent het volgende op. 

I. Ontwerp I 

Artikel 7, derde lid 
Vervanging van het woord «onder-

werpen» door «taken» zou tot misver-
stand aanleiding geven, aangezien in 
artikel 1, vierde lid, waarnaar dit arti-
kellid verwijst, een aantal onderwer-
pen wordt omschreven, te zamen het 
taakgebied van de brandweer vor-
mend. Het woord wordt daarom ge-
handhaafd. 

van Wet reorganisatie binnenlands be-
stuur inmiddels bij de tweede nota van 
wijzigingen op dit ontwerp zijn inge-
trokken. In verband hiermee is ove-
rigens ook de tekst op de blz. 2, 3 en 4 
herzien en bekort. 
Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, de hierbij gevoegde ontwerpen 
van wet en de memories van toelich-
t ing, gewijzigd overeenkomstig het vo-
renstaande, aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te zenden. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 

Artikel 9 
De gewraakte zinsnede komt in dit 

artikel niet voor. De Raad van State be-
doelt mogelijk artikel 10. In dat artikel 
wordt de gewenste wijziging aange-
bracht. 

Artikel 12, derde lid 
De suggestie van de Raad wordt niet 

gevolgd, omdat zij een inhoudelijke 
verandering teweeg zou brengen, die 
niet gewenst is. Zou de voorgestelde 
redactie overgenomen worden, dan 
zou immers aanpassing van de brand-
beveiligingsverordeningen aan minis-
teriële regels, vastgesteld krachtens 
het tweede l id, niet mogelijk zijn. 

Artikel 18, eerste lid, sub a, ten eer-
ste 

De zinsnede «het behandelen van 
technische en het voorbereiden van 
andere werkzaamheden» is - afgezien 
van de vervanging van de woorden 
«de overige» door: andere - overge-
nomen uit de Brandweerwet 1952. 
Niet is gebleken dat de redactie ooit 
onduidelijkheid heeft doen ontstaan of 
tot problemen heeft geleid, vandaar 
dat de tekst beter gehandhaafd kan 
worden. 

II. Memorie van toelichting op ont-
werpl 

Blz. 22, onderdeel A, artikel 1, derde 
en vierde regel 

De redactie wordt (duidelijkheids-
halve): «uitbreiding van de in de wet te 
regelen onderwerpen met de taak van 
de brandweer». 

IV. Memorie van toelichting op ont-
werp II 

Blz. 5, Hoofdpunten, achtste regel 
De zin wordt geactualiseerd, daar de 

bedoelde onderdelen van het ontwerp 
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