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Algemeen 

Op 18 maart 1981 zijn twee wetsontwerpen, houdende nieuwe regels 
met betrekking tot het brandweerwezen (Brandweerwet) bij de Tweede 
Kamer ingediend (16 695, nrs. 1-5). 

Met de gel i jkt i jdige ind ien ing van beide ontwerpen (16 695, nr. 2, hierna 
te noemen ontwerp I, respectieveli jk 16695, nr. 4, hierna te noemen 
on twerp II) werd een tweeledig doel gediend, nameli jk het vastleggen 
van de structuur van het brandweerwezen zowel voor een overgangs-, als 
voor een eindfase. Uiteraard werd daarbij tevens de brandweerwetgev ing 
aangepast aan de eisen van de t i jd . 

Op basis van ontwerp I kri jgt de brandweerregional isat ie, die door 
vr i jw i l l ige samenwerk ing van de gemeenten in vr i jwel het gehele land to t 
stand is gekomen, een eigen wettel i jke regel ing. In de eindfase, bestreken 
door on twerp II, gaat de regel ing van organisatie, beheer en taak van de 
brandweer naar de provincies over. 

Laatstgenoemd ontwerp heeft van adviesorganen en van belangenorga-
nisaties ernstige kritiek ondervonden. De Raad van State heeft indiening er 
van ontraden. 

De beleidsbesl issing, door het vor ige kabinet genomen en door mi j 
onderschreven, o m de bescherming van de bevolking te reorganiseren 
(neergelegd in brieven aan de Tweede Kamer van 14 mei 1980, 15817, nr. 
5 en van 24 april 1981, 16752, nr. 1) brengt met zich mee dat een spoedige 
beslissing van de Staten-Generaal over de nieuwe brandweerwetgev ing, in 
het bijzonder over on twerp I, dr ingend gewenst is. Immers, de brandweer-
regio zal het technisch draagvlak bij uitstek zijn voor de daadwerkel i jke 
ui tvoer ing van de rampbestr i jd ing. Wi l de brandweer, aangewezen als kern 
van de organisatie voor het bestr i jden van rampen en het verlenen van 
hulp bij grootschal ige ongeval len, de hoofdbestanddelen van de taak, die 
de Organisatie Bescherming Bevolking thans vervul t , over kunnen nemen, 
dan zal de regionalisatie in het gehele land tot stand moeten zijn gekomen. 

De noodzaak om in verband met de voorgenomen reorganisatie van de 
bescherming van de bevolking tot een hechte regionale structuur van de 
brandweer te komen maakt dat een spoedige afhandel ing van ontwerp I 

De nota van wijziging is gedrukt onder nr. 7. geboden is. Daar niet uit te sluiten valt dat de weerstand die tegen on twerp 
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II bestaat de discussie in de Kamer onevenredig zal belasten, waardoor de 
spoedige afhandeling van niet alleen ontwerp II, maar ook van ontwerp I in 
gevaar kan komen, heb ik met Koninklijke machtiging ontwerp II ingetrokken. 

Ontwerp I wil ik verdedigen, zij het in iets aangepaste vorm. Het ontwerp, 
zoals het is ingediend, is immers geschreven voor een overgangsfase van 
betrekkelijk korte duur, terwijl het in de nieuw ontstane situatie zijn 
karakter van overgangswet verliest. Enige aanpassingen in het ontwerp 
bleken daarom noodzakelijk te zijn. Bovendien heb ik een bepaling opgeno-
men op basis waarvan de voorbereiding van de overneming van de taken 
van de Organisatie Bescherming Bevolking ter hand kan worden genomen. 
Vóór het tijdstip van de daadwerkelijke overgang kan door de brandweerre-
gio's, in overeenstemming met het gezag dat bevoegd is krachtens de Wet 
bescherming bevolking, al veel gedaan worden, zodat zij bij de opheffing 
van bovengenoemde organisatie zoveel mogelijk gereed zijn voor het 
uitvoeren van de nieuwe taken. 

Verdergaande wijzigingen in het ontwerp, strekkend tot daadwerkelijke 
overgang van de verantwoordelijkheid, die de Organisatie Bescherming 
Bevolking thans draagt, naar de brandweerorganisatie acht ik minder 
gewenst, aangezien met het oog op de invoering van de nieuwe rampenbe-
strijdingsorganisatie een «pakket» wetgeving wordt voorbereid, waarin alle 
relevante aspecten regeling vinden. 

Het zou tot verwarring kunnen leiden wanneer één onderdeel, betrekking 
hebbend op de brandweerwetgeving, uit het pakket zou worden losgemaakt 
en, vooruitlopend op indiening van het geheel, reeds in behandeling zou 
worden gebracht. Het heeft mijn voorkeur de Kamer in de gelegenheid te 
stellen kennis te nemen van de wetsontwerpen betrekking hebbend op de 
reorganisatie van de bescherming van de bevolking in hun onderlinge 
samenhang om zo tot een evenwichtige beoordeling van de wettelijke 
regeling voor de nieuwe situatie te kunnen komen. Het ontwerp-Brandweer-
wet, zoals het thans voorligt, zal derhalve nog wijziging ondergaan. Dit feit 
behoeft echter spoedige afhandeling van het voorstel geenszins in de weg 
te staan. 

Artikelen 

I. Artikel 1, vierde en vijfde lid 

Met het invoegen van de nieuwe artikelleden wordt beoogd de verant-
woordelijkheid van burgemeester en wethouders voor de brandweerzorg, 
thans neergelegd in artikel 209 onder n en o van de gemeentewet, in de 
nieuwe Brandweerwet beter tot uitdrukking te doen komen dan in de bij de 
Tweede Kamer ingediende versie het geval was. Weliswaar was de zorg 
van burgemeester en wethouders daarin impliciet verwerkt, zoals in 
paragraaf 2 van de memorie van toelichting is vermeld, maar bij nader 
inzien lijkt het gewenst de verschillende taken en verantwoordelijkheden 
van de bestuursorganen op het stuk van de brandweer duidelijk te profileren. 
Bovendien wordt op deze manier mogelijke twijfel over de vraag wie 
bevoegd is de gemeenschappelijke regeling te sluiten, weggenomen. De 
taken en verantwoordelijkheden kunnen als volgt worden aangegeven: 

a. De gemeenteraad stelt een verordening vast, waarin organisatie, 
beheer en taak van de brandweer worden aangegeven (artikel 1, tweede 
lid). 

b. Burgemeester en wethouders hebben de zorg voor het brandweerap-
paraat (artikel 1, vierde lid) en zijn belast met het personeelsbeleid (artikel 
1, vijfde lid). 

c. De burgemeester heeft het opperbevel bij brand en bij ongevallen 
waarbij de brandweer een taak heeft (artikel 222 gemeentewet). 

d. De regionale brandweer draagt zorg voor de uitvoering van de 
gemeenschappelijke regeling inzake de brandweer (artikel 3, eerste lid) en 
is belast met het personeelsbeleid ten aanzien van de regionale brandweer 
(artikel 3, derde lid, 1°, onder c). 
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Artikel 1, zesde lid 

Dit art ikel l id (eerst vierde lid) kan redactioneel bekort worden door de 
invoeging van het nieuwe vierde l id. 

II. Artikel 3, tweede lid (nieuw) 

Dit l id biedt provinciale staten de mogel i jkheid een eenmaal gedane 
aanwijzing van de gemeenten die te zamen een gemeenschappel i jke 
regeling inzake de brandweer aangaan te wi jz igen, indien verander ing van 
omstandigheden dat wenseli jk maakt. In het thans bij de Tweede Kamer 
l iggende wetson twerp was daarin niet voorzien omdat het een t i jdel i jk 
karakter had. Nu de regeling voor langere t i jd zal d ienen, is de voorgestelde 
bepaling nod ig . 

Artikel 3, derde lid, 1°, onder c (nieuw) 

Onder meer met het oog op de toekomst is het van belang dat de 
regionale brandweer een commandant aanstelt - voor zover nog niet 
aanwezig - en over ig regionaal personeel. Voordat de BB-taken overgaan 
kan dan al door de regionale staf voorbere idend werk verr icht worden , 
zoals de opbouw van een regionaal commando-orgaan, opleiding en 
oefening. 

III. Artikel 4, eerste lid 

In verband met het belang dat gehecht moet worden aan de spoedige 
to ts tandkoming van brandweerregio 's in het hele land - zij zullen immers 
het draagvlak zijn voor de ui tvoer ing van de BB-taken - is de, aanvankeli jk 
aan provinciale staten overgelaten, termi jn waarna tot oplegging van 
samenwerk ing word t overgegaan vervangen door een termi jn van een jaar. 
Overigens mag gehoopt worden dat het zware middel van oplegging niet 
of nauwel i jks gehanteerd zal hoeven worden . 

IX. Artikel 26 

In het bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp ontbrak een termi jn 
waarb innen de aanwijzing door provinciale staten ingevolge artikel 3, 
eerste l id, moest plaatsvinden. 

Het n ieuwe artikel 26 bindt de aanwijzing aan een termi jn van een jaar, 
zodat de regional isat ie binnen afzienbare t i jd na de to ts tandkoming van de 
nieuwe Brandweerwet vo l tooid kan zijn. De bevoegdheid tot op legg ing, zie 
boven, dient daarbi j als sluitstuk. Het behoeft geen betoog dat deze 
bepaling van t i jdel i jke aard is. 

X. Artikel 27 

Met deze n ieuwe bepaling word t de eerste aanzet gegeven tot de 
overneming van BB-taken door de regionale brandweer. Ant ic iperend op 
de daadwerkel i jke taakovergang kan de regio al veel voorbereidend werk 
verr ichten in samenspraak met het bevoegd gezag van de BB-kring dat, 
zolang de overgang nog niet heeft p laatsgevonden, verantwoordel i jk bli jft 
voor de bescherming van de bevolking. Het proces van voorbereid ing zal, 
om te voorkomen dat in den lande te grote verschil len ontstaan, begeleid 
worden door regelgeving vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Deze bepaling zal uiteraard verval len wanneer de formele overdracht van 
de verantwoordel i jkheid een feit is. 

De overige wi jz ig ingen zijn van louter redactionele of technische aard. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
G. van Leijenhorst 
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