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(Brandweerwet) 

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 18 februari 1982 

Het ontwerp van wet (16695, nr. 2) wordt als volgt gewijzigd: 

I. In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. Het vierde lid wordt vernummerd tot zesde lid. Ingevoegd worden 

een nieuw vierde en vijfde lid, die als volgt luiden: 
4. Burgemeester en wethouders hebben de zorg voor: 
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van 

brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en 
al hetgeen daarmee verband houdt; 

b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij 
ongevallen en rampen anders dan bij brand. 

5. Burgemeester en wethouders zijn belast met het benoemen, schorsen 
en ontslaan van het personeel van de brandweer. 

2°. Het zesde lid (oud vierde lid) wordt als volgt gelezen: 
6. Tot de taak van de brandweer wordt in elk geval gerekend de feitelijke 

uitvoering van werkzaamheden ter zake van de in het vierde lid genoemde 
onderwerpen. 

II. In artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. In de eerste volzin van het eerste lid wordt in plaats van «gemeenten» 

gelezen: de gemeenten en in plaats van «genoemd in artikel 1, vierde lid»: 
bedoeld in artikel 1, zesde lid. 

2°. Het tweede en derde lid worden vernummerd tot derde, onderschei-
denlijk vierde lid. 

Een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: 
2. Provinciale staten kunnen met toepassing van het bepaalde in het 

eerste lid een aanwijzing wijzigen indien zulks met het oog op het in het 
eerste lid aangegeven doel noodzakelijk is. Op de gewijzigde aanwijzing zijn 
de regels betreffende de aanwijzing, gesteld in artikel 4, van toepassing. 

3°. In het derde lid (oud tweede lid) wordt onder 1° het onderdeel c 
verletterd tot d. Een nieuw onderdeel c wordt ingevoegd, dat als volgt 
luidt: 

c. het benoemen, schorsen en ontslaan van de commandant en het 
overige personeel van het regionale brandweer en het vaststellen van een 
instructie van het personeel. 
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III. In artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. In de eerste volzin van het eerste lid wordt in plaats van «binnen een 

bij de aanwijzing bepaalde termijn» gelezen: binnen een jaar nadat de 
aanwijzing heeft plaatsgevonden. 

2°. De derde volzin van het eerste lid vervalt. 

3°. In het tweede lid wordt in plaats van «Tegen de aanwijzing door 
provinciale staten of de oplegging door gedeputeerde staten» gelezen: 
Tegen een beslissing van provinciale staten tot aanwijzing of een beslissing 
van gedeputeerde staten tot oplegging. 

4°. In het derde lid wordt in plaats van «artikel 3, eerste lid» gelezen: 
artikel 3, eerste en tweede lid. 

5°. In het vierde lid wordt in plaats van «bevoegdheid bedoeld in artikel 
3, eerste lid» gelezen: bevoegdheden bedoeld in artikel 3, eerste en tweede 
lid. 

6°. Een zevende lid wordt toegevoegd, dat als volgt luidt: 
7. Onder het opleggen van een regeling wordt begrepen het opleggen 

van een wijziging of opheffing van een bestaande regeling en van het 
toetreden tot of uittreden uit een zodanige regeling. 

IV. In artikel 5 wordt in het eerste lid in plaats van «bevoegdheid» 
gelezen: bevoegdheden. 

V. In artikel 7 wordt in het derde lid in plaats van «vierde lid» gelezen: 
zesde lid. 

VI. In artikel 18 wordt in het eerste lid, onder c, in plaats van «bevoegdheid» 
gelezen: bevoegdheden. 

VII. In artikel 19 wordt in het tweede lid in plaats van «vierde lid, onder a 
en b genoemde» gelezen: zesde lid, bedoelde. 

VIII. Artikel 26 wordt vernummerd tot 28, artikel 27 tot 29. 

IX. Een nieuw artikel 26 wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: 

Artikel 26 

Binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet vindt de 
aanwijzing, bedoeld in artikel 3, eerste lid, plaats. 

X. Een nieuw artikel 27 wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: 

Artikel 27 

Het dagelijks bestuur van de regionale brandweer bereidt, in overeen-
stemming met het gezag, bevoegd krachtens de Wet bescherming bevolking, 
volgens door Onze Minister van Binnenlandse Zaken te stellen regels, de 
overneming van taken op het gebied van de bescherming van de bevolking 
door de regionale brandweer voor. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
G. van Leijenhorst 
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