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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 27 januari 1983 

De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken1, met het voorbereidend 
onderzoek van dit wetsontwerp belast, heeft de eer van haar voorlopige 
bevindingen als volgt verslag te doen. 

Algemene beschouwingen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren met de Regering overtuigd 
van de noodzaak te komen tot een nieuwe brandweerwetgeving, waarin de 
ontwikkelingen die zich hebben voltrokken op verschillende onderdelen 
van de brandweerzorg wettelijk worden vastgelegd. In de eerste plaats 
dachten zij daarbij natuurlijk aan de wettelijke regeling van de brandweer-
regionalisatie, in het bijzonder met het oog op de rol van de brandweer in 
de toekomstige rampenbestrijdingsorganisatie. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden in grote lijnen instemmen met de 
inhoud van het wetsontwerp. Zij achtten het genomen besluit tot intrekking 
van het ontwerp-Brandweerwet II, waarbij organisatie, beheer en taak van 
de brandweer naar de provincies zouden overgaan, een goede zaak en 
uitvoering van het verleden jaar gesloten regeerakkoord tussen C.D.A., 
P.v.d.A. en D'66. 

Deze leden waren met de Regering van mening, dat spoedige aanvaarding 
van het wetsontwerp geboden is. Het wetsontwerp betekent namelijk weer 
een (zij het kleine) stap vooruit op de weg naar uitvoering van de bij de 
behandeling van de nota «Hulpverlening bij ongevallen en rampen» in 
1975 kamerbreed aanvaarde motie-Aarts es. Een stap vooruit ook op de 
weg naar een regionale hulpverleningsorganisatie voor de bestrijding van 
rampen in vredestijd, terwijl deze vredesrampenorganisatie zodanig wordt 
ingericht dat zij ook onder oorlogsomstandigheden optimaal kan functione-
ren. 

Wat de opzet van de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie betreft en de 
plaats van de brandweer daarin verwezen deze leden naar de vele kritische 
opmerkingen en vragen van hun fractie in het (overigens over de gehele 
linie zeer kritische) voorlopig verslag Rampenwet (16978, nr. 4). Zij drongen 
er bij de Regering op aan zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen 
over de opzet van de rampenbestrijdingsorganisatie. Om de complexiteit 
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van de materie nog eens aan te geven, herhaalden deze leden de vier 
uitgangspunten waaraan naar hun opvatting een wettelijke regeling 
minimaal moet voldoen: 

1. Een oplossing voor het probleem dat het zwaartepunt bij de rampen-
bestrijding bij de gemeente dient te liggen, terwijl tegelijkertijd een gecoör-
dineerde inzet nodig is van tal van diensten (politie, brandweer, ambulan-
cedienst en geneeskundige en gezondheidsdienst) die ten dele geregionali-
seerd zijn of worden; 

2. Een duidelijke samenhang met andere bestaande of op stapel staande 
wettelijke regelingen inzake de organisatie van het binnenlands bestuur, 
zoals de Wet reorganisatie binnenlands bestuur, de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, de Politiewet en de Brandweerwet; 

3. Een dwarskoppeling met de reorganisatie van de bescherming 
bevolking; 

4. Een oplossing voor moeilijkheden die zich bij rampenbestrijding 
kunnen voordoen in geval van samenwerking tussen bij voorbeeld de 
lokale en regionale brandweer met het «particuliere» Rode-Kruiscorps en 
(bij voorbeeld in oorlogstijd) met het landelijk-militaire Korps Mobiele 
Colonnes. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wezen erop dat de Regering 
blijkens de memorie van toelichting (blz. 12) van mening is dat indien aan 
de kernfunctie van de brandweer bij de hulpverlening bij ongevallen en 
rampen nog nader inhoud zal moeten worden gegeven, dit niet in de 
Brandweerwet, maar in de Rampenwet moet gebeuren aangezien «een 
hoofddoelstelling van de Brandweerwet is, te bevorderen dat er een 
brandweer zal zijn die deze kernfunctie kan uitvoeren». Hoewel ook de aan 
het woord zijnde leden dit als een hoofddoelstelling van de Brandweerwet 
zagen, meenden zij dat de kernfunctie van de brandweer in de totale 
rampenbestrijdingsorganisatie wel degelijk gevolgen heeft voor de gekozen 
wettelijke regeling van de regionale brandweer in de Brandweerwet. Juist 
op dit punt vonden zij de toelichting bij de nota van wijziging na intrekking 
van het ontwerp-Brandweerwet II, inhoudende provincialisering van de 
brandweer, aan de magere kant. Ook zij waren van mening dat een spoedige 
beslissing over de nieuwe brandweerwetgeving na de beleidsbeslissing 
over de reorganisatie van de Bescherming Bevolking dringend gewenst is 
(toelichting blz. 1). Waarop overigens «in het bijzonder over ontwerp I»? 
Ontwerp II is toch ingetrokken? De leden van de P.v.d.A-fractie vroegen de 
Regering nog eens nadrukkelijk te verklaren dat «provincialisering» van de 
brandweer van de baan is. 

Deze leden hadden, gezien de regeringsnota over decentralisatie van 
rijkstaken (16492), met verbazing kennis genomen van de vele mogelijkhe-
den in dit ontwerp-Brandweerwet om nadere regels te stellen bij algemene 
maatregel van bestuur. Zij wezen daarbij op de passage in de memorie van 
toelichting (blz. 3) waarin de Regering stelt dat de uitgebrachte adviezen 
van de geconsulteerde adviesinstanties «in grote lijnen blijk geven van 
instemming met de opzet en uitwerking van het voorstel», terwijl de 
adviezen op verschillende plaatsen hebben geleid tot wijziging in of 
aanvulling van de wettekst en de toelichting. De hier aan het woord zijnde 
leden vroegen zich af waarom de vrij algemene afkeuring door verschillende 
adviesinstanties van de vele mogelijkheden om nadere regels te stellen bij 
a.m.v.b. niet is verwerkt in het voorliggende wetsontwerp. 

Vooralsnog konden zij zich niet aan de indruk onttrekken, dat het wets-
ontwerp in de huidige vorm centralistische trekken vertoont. Zij sloten zich 
dan ook aan bij het verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(in haar brief van 4 mei 1982) aan de toenmalige staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken om, indien hij in bepaalde gevallen een a.m.v.b. on-
ontkoombaar achtte, alsnog in de toelichting duidelijk te maken «dat er 
zonder dit zware middel een ondeugdelijke of ondoelmatige taakbehartiging 
door de gemeentebesturen is te vrezen». Deze leden hadden vooralsnog 
ernstige twijfel omtrent de noodzaak van regelgeving 
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bij a.m.b.v. als voorgesteld in de artikelen 1 lid 3 (over de sterkte), artikel 12 
lid 2 en 3 (over de brandbeveiligingsverordening), artikel 14 lid 2 (over de 
organisatie en de inhoud van de opleidingen) en artikel 14 lid 3 (over het 
overleg met het personeel). Zij verzochten de Regering de genoemde 
artikelen nog eens in overweging te nemen en de argumenten en voorstellen 
van de adviesinstanties op dit punt over te nemen dan wel gemotiveerd te 
weerleggen. Zij hadden daarbij vooral op het oog voorstellen om in artikel 
1 lid 3 te bepalen dat de gemeenteraad een beleidsplan vaststelt met 
betrekking tot de personeels- en materieelsterkte dat aan het toezicht van 
gedeputeerde staten is onderworpen, en de vraag of de voorgestelde 
bepaling van artikel 14 lid 2 niet in strijd is met de Grondwet. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden waardering voor het streven van 
de Regering om - vooral in verband met de bijna overal in het land verwe-
zenlijkte regionalisering van de brandweer - voor het brandweerwezen een 
nieuwe wettelijke regeling tot stand te brengen. Voorts hadden zij met 
instemming kennis genomen van het regeringsbesluit tot intrekking van 
ontwerp II. Immers, de hier aan het woord zijnde leden waren van mening 
dat de brandweer een lokale aangelegenheid is, waarbinnen de ruim 22 000 
vrijwilligers een belangrijke en volstrekt onmisbare plaats innemen. Voor 
hen is de gehechtheid aan hun plaats en mede daardoor aan het lokale 
bestuur - niet alleen op formele maar meer nog op informele wijze - een 
wezenlijk element van hun functioneren. Bureaucratisering doet afbreuk 
aan de eigen sociale functie van het korps in de plaatselijke gemeenschap. 

Deze leden vroegen in hoeverre de dreiging van provincialisering nu ook 
definitief van de baan is voor de gemeenten en hun brandweersamenwer-
kingsverbanden. In dit verband achtten zij de toelichting van de bewindsman 
bij de nota van wijziging niet geruststellend. Daaruit valt te lezen dat de 
Regering een spoedige parlementaire beslissing over het wetsontwerp 
slechts opportuun vindt met het oog op de nu in gang zijnde reorganisatie 
van de BB. Deze reorganisatie had naar het oordeel van de Regering 
gemakkelijk gedwarsboomd kunnen worden door een afwijzing van 
ontwerp II, hetgeen mede een ernstige vertraging bij de totstandkoming 
van ontwerp I zou hebben betekend. 

De leden van de C.D.A.-fractie achtten het gewenst, dat het reorganisatie-
proces bij de BB voortgang vindt, maar dit betekent in hun ogen geenszins 
dat op dit moment besluiten moeten vallen over de beide genoemde 
onderwerpen. Voor de realisering van de door de Regering beoogde 
nieuwe oorlogsrampenorganisatie is een pakket wetgeving nodig, waarin 
op een later tijdstip alle relevante aspecten regeling zullen vinden. Afzon-
derlijke indiening van wettelijke maatregelen ter zake en spoedige parle-
mentaire behandeling daarvan zijn mogelijk en wenselijk. 

De Regering erkent dat «zonder twijfel over het algemeen de brandweer-
voorzieningen, die de gemeente ter beschikking staan, een aanvaardbaar 
niveau bereiken». Desondanks vindt zij het stellen van algemene voorschrif-
ten met betrekking tot de personeels- en materieelsterkte onontbeerlijk. In 
het verlengde hiervan zijn in het wetsontwerp voorzieningen opgenomen, 
om bij a.m.v.b. regels te geven over aanstellings- en keuringseisen, rangen 
e.d. (artikel 14, lid 1) en over de opleidingen (artikel 14, lid 2). 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen hoe deze vele centralistische 
voorschriften zijn te rijmen met de eerder aangehaalde constatering van de 
Regering. Immers eerst dan bestaat voor zulke voorschriften aanleiding, 
wanneer de gemeenten blijk zouden hebben gegeven van een ondeugdelijke 
behartiging van de brandweertaak. Overigens bestaat er ernstige twijfel 
over de effectiviteit van dergelijke rijksvoorschriften, gelet op de omstan-
digheid dat de sterkte van een brandweerkorps direct afhankelijk is van 
allerlei overwegend plaatselijke risicofactoren. Is het niet zo, dat juist de 
gemeenten in staat zijn adequaat en snel in te spelen op wisselende situaties 
en behoeften en op veranderingen op technisch gebied? Opgemerkt zij 
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nog, dat de deugdelijkheid van de gemeentelijke brandweervoorzieningen 
mede te danken is aan de door twee landelijke brandweerverenigingen en 
de VNG opgestelde modelverordeningen inzake de organisatie en het 
beher van de gemeentelijke brandweer, respectievelijk de rechtspositie van 
de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer, terwijl daarenboven ook de 
«Richtlijnen personeels- en materieelsterkte gemeentelijke brandweer», 
afkomstig van de inspectie voor het brandweerwezen, goede diensten 
hebben bewezen. 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten vervolgens op, dat straks een 
bedrijfsbrandweer uit hoofde van meerdere wetten verplicht kan worden 
gesteld. Deelt de Regering de opvatting dat voorkomen moet worden dat 
rechtsongelijkheid gaat ontstaan? Hoe beoordeelt de Regering het pleidooi 
van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden voor één bedrijfsbrand-
weer onder verantwoordelijkheid van één departement? 

Deze leden onderstreepten de wenselijkheid om bij de regels ten aanzien 
van opleiding, uitrusting en organisatie van de bedrijfsbrandweer het 
bedrijfsleven in ieder geval in de advisering te betrekken. Ten slotte 
vroegen zij de Regering nogmaals duidelijkheid te verschaffen over de 
vraag, wie in welke omstandigheden (bij afzonderlijk optreden dan wel 
samen met de gemeentelijke brandweer) de feitelijke leiding uitoefent over 
de bedrijfsbrandweer. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden waardering voor de werkzaamheden 
van de inspectie op het terrein van de documentatie, de bijstandverlening 
bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, de keuring van brandweermateriaal 
e.d. In de toelichting hadden zij evenwel node een nadere bespreking 
gemist van de vraag in hoeverre het mogelijk is bepaalde adviestaken van de 
inspectie, vooral die ten behoeve van de provincie, over te brengen naar 
het provinciale bestuursapparaat. Hiervoor is te meer aanleiding nu in een 
eerdere fase door onder andere het IPO, de VNG en de Raad voor het 
Binnenlands Bestuur decentralisatie van deze taken in ernstige overweging 
is gegeven. Deze leden meenden dat hier een terrein ligt, waarop spoedig 
een eerste decentralisatiedaad gesteld kan worden. 

De leden van de C.D.A.-fractie stemden ermee in dat de Interimregeling 
rijksbijdragen regionale brandweren, gericht op stimulering van de regio-
nalisering van de brandweer, wordt vervangen door een financiering via de 
algemene middelen, inhoudende een verhoging van de algemene uitkering 
uit het Gemeentefonds. Vraagtekens plaatsten zij evenwel bij het voorstel 
om de uitbreiding van het beroepsbrandweerpersoneel met 300 man alleen 
ten gunste te laten komen van de gemeenten met een inwonertal hoger 
dan 50 000. Gebleken is dat dit voorstel verband houdt met de bijstandver-
lenende taak van de centrumgemeenten. Van de zijde van de Raad voor de 
Gemeentefinanciën is onlangs hiertegen ingebracht, dat de met bijstand-
verlening samenhangende kosten niet alleen door de centrumgemeenten 
en de aangesloten gemeenten zelf worden gedragen, maar dat het hier een 
zaak betreft die bijna overal door de regionale samenwerkingsverbanden is 
georganiseerd. Zijn advies houdt dan ook in een gelijke verdeling (maatstaf: 
bedrag per woning) over alle gemeenten. Hierover zouden deze leden 
gaarne het oordeel van de Regering vernemen. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren het eens met intrekking van ontwerp 
II en onderschreven de noodzaak van vervanging van de huidige Brand-
weerwet. 

Deze leden benadrukten, dat zij de vrijwilligheid als kern zien van het 
brandweerwezen. De huidige verhouding tussen het aantal beroepsbrand-
weerlieden en het aantal vrijwilligers zagen zij als evenwichtig. Ook 
geloofden zij, dat bij regionalisatie van de brandweer door samenvoeging 
van kleine gemeenten het aantal beroepskrachten door natuurlijk verloop 
kan worden verkleind. In dit kader zouden zij gaarne van de Regering 
vernemen of de uitbreiding met een aantal van 300 in de jaren 1982 en 
1983 zal bestaan uit beroepskrachten of vrijwilligers. Wat is het oordeel van 
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de Regering over de noodzakelijkheid van beroepsbrandweerlieden? Noch 
in het wetsontwerp, noch in de memorie van toelichting wordt hierover 
een duidelijke uitspraak gedaan, terwijl dit toch van grote invloed kan zijn 
op het functioneren en de kostenaspecten van het brandweerwezen. 

In het wetsontwerp zijn vele mogelijkheden opgenomen om door middel 
van algemene maatregelen van bestuur op essentiële onderdelen van het 
beleid richting te geven aan de uitvoering van de wet. Zoals ook door 
belangenorganisaties naar voren is gebracht, vreesden de leden van de 
V.V.D.-fractie dat zich daardoor een belangrijk deel van het beleid aan 
controle zal onttrekken en voorts dat dit de weg opent naar centralisatie 
van bevoegdheden en vooral naar een te detaillistische bemoeienis op 
centraal niveau. Hoewel zij hechtten aan een uniforme opleiding en 
meenden dat enige standaardisatie van uitrusting en materieel aan de 
opleiding en interregionale uitwisselbaarheid (doelmatig functioneren) ten 
goede kan komen, leek het hun nuttig te overwegen of niet op enkele 
punten gekozen moet worden voor een overlegstructuur in plaats van een 
opleggen van bovenaf. In de wet kan een waarborg worden opgenomen 
dat dat overleg ook inderdaad plaatsvindt. 

Zoals reeds aangeduid, hechtten deze leden grote waarde aan een 
uniforme, gedegen opleiding. Hieraan zal naar hun mening veel aandacht 
besteed moeten worden. De te verwachten verdergaande standaardisatie 
van uitrusting en materieel zal de uniformiteit van de opleiding ten goede 
kunnen komen. De betaalbaarheid van de opleidingen zal daarbij mede in 
ogenschouw moeten worden genomen. 

Volgens dezelfde leden geeft noch artikel 13, vijfde lid, noch artikel 1 
uitsluitsel over de vraag bij wie de feitelijke leiding berust in geval van 
brand. Ondanks begrip voor de moeilijkheid om van geval tot geval aan te 
geven bij wie de feitelijke leiding berust, vonden zij toch dat de wetstekst 
meer duidelijkheid zou moeten scheppen in deze materie. In dit verband 
refereerden zij aan de onzekerheid die bestaat bij velen in de sector van de 
bedrijfsbrandweer. Deze leden waren van mening dat zeker niet onder alle 
omstandigheden de feitelijke leiding moet berusten bij de gemeentelijke 
brandweercommandant, omdat vaak bij de bedrijfsbrandweer gespeciali-
seerde kennis aanwezig mag worden geacht. 

De leden van de fractie van D'66 waren erover verheugd dat de Regering 
heeft besloten slechts één wetsontwerp te handhaven en heeft afgezien 
van de onzalige gedachte van een provinciale brandweer, zoals aanvankelijk 
neergelegd in wetsontwerp II. 

Deze leden kozen met overtuiging voor een goede, adequate, lokale 
brandweer, voldoende toegerust met de nodige personele en materiële 
middelen. Hulpverleningsorganisaties dienen primair hun aanknopingspun-
ten te vinden in de directe nabijheid van de leefgemeenschappen. Uiteraard 
zijn er ook volgens deze leden altijd bepaalde taken die de lokale schaal 
overtreffen en daarom vragen om een eigen organisatie en beheer. In de 
praktijk van het huidige brandweerwerk, waarvoor de leden van de fractie 
van D'66 hun oprechte waardering wilden uitspreken, hebben de brand-
weerregio's sedert de invoering van de interimregeling rijksbijdragen 
regionale brandweren 1976 laten zien daartoe zowel bereid als in staat te 
zijn. 

De leden van de fractie van D'66 waren met de regering van oordeel dat 
uitstel van de behandeling van dit wetsontwerp niet gewenst is. Immers, 
wat betreft de reorganisatie van het binnenlands bestuur is het eind nog 
niet in zicht, al lijkt het erop dat gekozen zal worden voor een zeer beperkte 
provinciale herindeling meteen pragmatisch karakter, waarvan de uitwerking 
op het voorliggende ontwerp niet al te ingrijpend zal zijn. Daarnaast waren 
deze leden van mening, dat het ontwerp naar uitwerking en intentie goed 
aansluit bij het inmiddels ingediende wetsontwerp gemeenschappelijke 
regelingen. 
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De aan het woord zijnde leden spraken de hoop en de verwachting uit, 
dat de wettelijke basis die het voorliggende wetsontwerp biedt aan de 
brandweerregio's, tevens een goed draagvlak zal blijken te zijn voor de 
komende integratie met de organisatie Bescherming Bevolking. 

Het was de leden van de fractie van D'66 opgevallen dat het wetsontwerp 
in beginsel uitgaat van de vrijwillige samenwerking tussen de korpsen, 
doch dat deze regeling in artikel 4 nogal wordt ontkracht door de verplichte 
oplegging van samenwerking door gedeputeerde staten. Het kwam deze 
leden voor, dat de bepalingen van artikel 4 goed zouden hebben gepast in 
een eindfase van Brandweerwet II, doch nu dit ontwerp is ingetrokken 
behoeven de bepalingen van het desbetreffende artikel wellicht enige 
wijziging. Wellicht zou het beter zijn de gemeenten een tweede kans te 
geven door in de wet een bepaling op te nemen, volgens welke zij binnen 
een bepaalde termijn een gewijzigde regeling moeten inzenden ten einde 
de benodigde goedkeuring te verkrijgen. 

Tevens zouden deze leden gaarne vernemen hoe de financieringsregelin-
gen krachtens de bijstandsparagraaf eruit gaan zien. Zal er sprake zijn van 
vergoedingen van werkelijk gemaakte kosten, of overweegt men een 
stelsel van normvergoedingen? 

De leden van de fractie van D'66 wilden graag worden ingelicht over de 
stand van zaken bij de voorbereiding van de integratie van de brandweer 
met de organisatie Bescherming Bevolking op de diverse overheidsniveaus. 
Tevens vroegen zij, in hoeverre bij de totstandkoming van de plannen die 
momenteel worden uitgewerkt al rekening wordt gehouden met de 
benarde positie van de rijksfinanciën. 

De leden van de S.G.P.Tractie stemden in met het voornemen van de 
Regering om de totstandkoming van een nieuwe wet inzake het brandweer-
wezen, waarin onder meer de regionalisatie een wettelijke grondslag zal 
krijgen, te bevorderen. Met de hoofdlijnen van het gewijzigd ontwerp 
konden zij zich, nu ontwerp II is ingetrokken, verenigen. Met enkele onderdelen 
toonden zij zich minder gelukkig. 

Een algemeen bezwaar van het ontwerp vonden deze leden, dat nogal 
kwistig gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van delegatie bij algemene 
maatregel van bestuur. Voor zover het gaat om regelgeving voor buitenge-
wone omstandigheden achtten zij delegatie begrijpelijk. Echter niet waar 
het de brandweerorganisatie in vredestijd betreft. In laatstgenoemde 
situatie zou de onontkoombaarheid van een a.m.v.b. toch moeten worden 
aangetoond met een beroep op de vrees, dat zonder dit zware middel een 
ondeugdelijke of ondoelmatige taakbehartiging door de gemeentebesturen 
dreigt. Of meent de Regering dat nog andere omstandigheden een ingreep 
in de gemeentelijke bevoegdheden rechtvaardigen? Openen de vele 
a.m.v.b.'s in het ontwerp niet de weg naar centralisatie van bevoegdheden 
en detailbemoeienis op centraal niveau? Past dit wel bij het uitgangspunt, 
dat de zorg voor de openbare veiligheid primair een taak van de gemeenten 
is, en worden daarbij wel voldoende de autonomie van de gemeenten en 
de decentralisatie als beginselen van openbaar bestuur gehonoreerd? 

Deze leden achtten het op zichzelf genomen waardevol dat gepoogd 
wordt in de nieuwe Brandweerwet ook de bedrijfsbrandweren onder te 
brengen. Zij achtten het tevens van groot belang dat de daarvoor in 
aanmerking komende bedrijven niet onevenredig belast worden, noch met 
dwingende maatregelen van overheidswege, noch met financiële lasten. 
Echter zou opheldering dienen worden verschaft ten aanzien van een 
aantal vragen dat de voorgestelde regeling oproept. Zo meenden deze 
leden dat de mogelijkheid dat een bedrijf uit hoofde van meerdere wetten, 
c.q. door verschillende ministeries, verplicht wordt tot instelling van een 
bedrijfsbrandweer vermeden dient te worden. Kan de minister toezeggen 
dat wat dit betreft voor voldoende coördinatie zal worden zorg gedragen? 

Bij de totstandkoming van regels met betrekking tot eisen, te stellen aan 
bedrijfsbrandweren, dient het bedrijfsleven zelf nauw betrokken te worden. 
Advisering door het bedrijfsleven is niet dwingend door het ontwerp 
voorgeschreven. Is dit niet als een omissie te beschouwen? 
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Eveneens als een omissie beschouwden deze leden het, dat noch artikel 
1, noch artikel 13 uitsluitsel verschaffen over de vraag wie de feitelijke 
leiding toekomt. Is het in alle gevallen aanvaardbaar te achten dat artikel 
222 van de Gemeentewet zó wordt geïnterpreteerd, dat de leidinggevende 
bevoegdheid te alle tijde bij de commandant van de gemeentebrandweer 
berust? Duidelijkheid lijkt in ieder geval gewenst met het oog op de 
rechtspositie van het bedrijfsbrandweerpersoneel. Artikel 13 verbindt de 
verplichting tot het hebben van een bedrijfsbrandweer aan het risico voor 
de openbare veiligheid. Dienen geen criteria ontwikkeld te worden, aan de 
hand waarvan het risico voor de openbare veiligheid nader bepaald kan 
worden? 

Deze leden vroegen de Regering om een uiteenzetting omtrent de positie 
van de Veluwse bosbrandweer en de status van de Bosbrandverordening 
Bosschap 1978 in het kader van de nieuwe Brandweerwet. Treedt in deze 
positie wijziging op, en hoe laten de bedoelde instelling en verordening 
zich inpassen? Zij vroegen dit onder meer met het oog op artikel 1, eerste 
lid, dat schijnt te duiden op twee, elkaar uitsluitende alternatieven; lokale 
of regionale brandweer. 

De G.P.V.-fractie onderschreef de gedachte dat de brandweer de kern zal 
moeten zijn van de organisatie voor het bestrijden van rampen en het 
verlenen van hulp in vredestijd, en dat voorwaarde voor het functioneren als 
kern is dat de brandweer zelf in groter verband is georganiseerd. Terecht 
wordt evenwel het begin- en zwaartepunt van de verantwoordelijkheid 
voor een brandweerzorg ook volgens de nieuwe Brandweerwet bij het 
gemeentebestuur gelegd. De in de praktijk gegroeide intergemeentelijke 
samenwerking op het gebied van de brandweer - regionalisering - kan 
gezien worden als een technisch sluitstuk op de gemeentelijke behartiging 
van de brandweerzorg. 

Het had deze fractie dan ook verheugd dat wetsontwerp II is ingetrokken. 
Nog afgezien van bestuurlijk-principiële argumenten, zoals de decentralisa-
tie, de betrokkenheid van de bevolking bij de gemeentelijke brandweer en 
dergelijke, is het uit een oogpunt van samenhang nogal wonderlijk dat een 
provincialisering van de brandweer zou plaatshebben terwijl onzeker is hoe 
het gaat met de politie en in het algemeen met de bestuurlijke reorganisatie, 
met name met de eventuele herverkaveling van taken. 

Over de voorgestelde taak van de brandweer merkte de G.P.V.-fractie op, 
dat zij kon instemmen met het in de wet opnemen van de belangrijkste 
eisen die aan de brandweer mogen worden gesteld. Wel had volstaan 
kunnen worden met wat minder gedetailleerde taakomschrijvingen. Zo 
vermocht de fractie niet in te zien waarom wettelijk moet worden voorge-
schreven door wie het gemeentebestuur zich moet laten adviseren (artikel 
3, derde lid, sub 2a tot en met c). 

Met belangstelling had deze fractie gelezen hoe uitgebreid de taak van de 
brandweer is geworden op het terrein van de «technische hulpverlening». 
Met de Regering was zij van mening dat het optreden van de brandweer in 
het kader van deze hulpverlening in beginsel positief kan worden gewaar-
deerd. Nu de Regering zelf de verwachting heeft dat deze hulpverlening, al 
dan niet wettelijk voorgeschreven, ook in de komende jaren zich verder zal 
uitbreiden, zal de vraag aan de orde moeten komen aan wie de kosten voor 
deze hulpverleningsactiviteiten kunnen worden toegerekend. Wat is het 
oordeel van de Regering over het invoeren van een eigen bijdrage voor 
degene, die profiteert van het hulpverlenende werk van de brandweer? 
Staat naar de mening van de Regering de huidige brandweerwetgeving, en 
de komende, het heffen van een dergelijke bijdrage toe? 

Ten aanzien van de financiering kon deze fractie instemmen met het 
voornemen van de Regering om een voorziening in het vlak van de algemene 
uitkering aan de gemeenten in plaats van een doeluitkering vast te stellen. 
Zij vroeg of kan worden bevorderd dat de financiering via de algemene 
uitkering uit het Gemeentefonds kan plaatshebben op het moment van 
inwerkingtreding van de onderhavige wet. 
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De G.P.V.-fractie kon instemmen met het voornemen van de Regering 
om aan inrichtingen die in geval van brand of ongevallen bijzonder gevaar 
kunnen opleveren voor de openbare veiligheid, voor te schrijven dat over 
een bedrijfsbrandweerd wordt beschikt. Niet geheel overtuigd was zij door 
de argumenten om de aanwijzing van inrichtingen door gedeputeerde 
staten te laten plaatshebben. Zij erkende dat de bevordering van de 
rechtseenheid een belangrijk argument voor aanwijzing door GS was, 
omdat zelfs de schijn van verschillende behandeling moet worden vermeden. 
Daar staat echter tegenover dat niemand beter dan het plaatselijk bestuur, 
geadviseerd door de gemeentelijke brandweer, de aanwijzing zal kunnen 
verrichten. Zij achtte het ook niet denkbeeldig dat deze taak voor gedepu-
teerde staten de verleiding meebrengt om alvast technische brandweertaken 
te gaan ontwikkelen. Het was haar overigens opgevallen dat niet gesproken 
wordt over een wettelijke rechtsbescherming bij aanwijzing. Kan geconclu-
deerd worden dat de wet-AROB onverkort van toepassing is? De G.P.V.-
fractie deed de suggestie de aanwijzing te doen plaatshebben door burge-
meester en wethouders op advies van de instanties, genoemd in artikel 13, 
lid 1, met een recht van beroep op gedeputeerde staten. Zodoende kan op 
provinciaal niveau toch de beleidseenheid binnen een provincie worden 
bevorderd. Hoe oordeelt de Regering hierover? 

Omdat de toelichting op blz. 17 niet goed leesbaar was, was het deze 
fractie niet duidelijk geworden waarom - in incidentele gevallen - geen 
plicht voor bedrijfsbrandweren zou kunnen worden gecreëerd om het 
gemeentelijk korps te assisteren bij branden buiten het bedrijf. Waarom 
zou in gevallen van nood op de bedrijfsbrandweer geen beroep kunnen 
worden gedaan, uiteraard tegen betaling der kosten? 

De organisatie van de brandweer: regionalisering 

De leden van de P.v.d.A.-fractie onderschreven de opvatting dat de 
regionalisering van de brandweer over het hele land tot stand moet zijn 
gekomen, wil de brandweer als kern van de rampenbestrijdingsorganisatie 
de hoofdbestanddelen van de taak van de BB overnemen (toelichting blz. 
1). Zij tekenden daarbij aan dat, althans volgens de Regering, die regionali-
sering al meer dan 2/3 van het grondgebied van ons land bestrijkt (memorie 
van toelichting, blz. 2). In de toelichting bij de nota van wijziging hadden zij 
echter passages gemist over de situatie die is ontstaan nu ontwerp I geen 
tussenstation meer is, maar eindstation (afgezien van enkele kleine aanpas-
singen). Zij verwachtten dat dan alsnog duidelijkheid zal ontstaan over 
enkele (principiële) vragen. 

Om te beginnen wilden de leden van de P.v.d.A.-fractie vernemen wat 
het karakter is van het samenwerkingsverband van gemeenten op het terrein 
van de brandweer, de z.g. regionale brandweer. Dragen de bestaande 
regelingen een duidelijk supplementair karakter ten opzichte van de lokale 
activiteiten en voorzieningen, en is er dus meer sprake van in regionaal 
verband samenwerkende gemeentelijke brandweren dan van een regionale 
brandweer (advies Raad van State, blz. 2)? Functioneert de regionalisering 
feitelijk niet anders dan als het technische sluitstuk van de gemeentelijke 
belangenbehartiging (brief Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 24 
augustus 1981, blz. 3)? Of hebben de gemeenschappelijke regelingen 
inzake de brandweer, zoals de Regering stelt in het Nader Rapport (blz. 2), 
een meer dan supplementair karakter, aangezien de uitvoering van bepaalde 
taken de kracht van de meeste gemeenten te boven gaat? 

Deze leden achtten het antwoord op deze vraag daarom zo van belang, 
omdat daarvan onder meer afhangt of de hulpverleningsstructuur bij 
rampen (in het bijzonder waarschijnlijk bij grootschalige rampen) zal leiden 
tot een bovengemeentelijke structuur en een (ongewenste) vierde bestuurs-
laag. Zij wezen erop dat in het Nader Rapport de Regering hierover geen 
twijfel laat bestaan (blz. 2): «Naar mijn mening zouden derhalve, wanneer 
ontwerp I het eindpunt zou vormen, wel degelijk activiteiten in de sfeer van 
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coördinatie, planning en sturing 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 gemeen-
schappelijke regelingen. Met dit ontwerp wordt aangesloten bij de afwijzing 
door de Kamer van een vierde bestuurslaag. Een van de grondgedachten 
ervan is nu juist insnoering van gemeenschappelijke regelingen op het 
gebied van coördinatie, planning en sturing ten opzichte van de gemeenten. 
Voor die taken vormt de provincie het aangewezen bestuursniveau». 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wezen erop dat deze passage was 
geschreven toen het nog in de bedoeling van de Regering lag uiteindelijk te 
komen tot een provinciale brandweer (ontwerp-Brandweerwet II). Zij 
vernamen graag hoe zij de hiervoor geciteerde passage uit het Nader 
Rapport moesten zien na de intrekking van het ontwerp II. 

In de opvatting van deze leden dient ook de wettelijke regeling van de 
regionalisering van de brandweer te voldoen aan hetgeen zij in het voorlopig 
verslag over het wetsontwerp gemeenschappelijke regelingen (stuk 16 538, 
nr. 6, blz. 7 en 8) op dit punt hadden gesteld. Zij waren ervan uitgegaan dat 
voor taken met een eigen draagvlak, dat ligt tussen dat der regionale 
provincies (provincies-nieuwe stijl) en het gemeentelijke, hulpstructuren 
nodig zullen zijn. Voorkomen dient echter te worden dat die hulpstructuren 
formeel en/of praktisch een vierde bestuurslaag gaan vormen. De bevoegd-
heid van hulpstructuren dient begrensd te worden door taken van de 
provincies-nieuwe stijl, taken dus van regionale planning, coördinatie en 
sturing, en de taken neergelegd in de positieve lijst van de Provinciewet. 

Met betrekking tot de regionalisering van de brandweer wezen deze 
leden in het bijzonder nog op twee door hen gestelde eisen ten aanzien van 
hulpstructuren: 

1. Er dient geen hiërarchische verhouding te bestaat tussen intergemeen-
telijke samenwerkingsverbanden en gemeenten. Het samenwerkingsverband 
mag geen bevoegdheden krijgen van «sturende» aard, terwijl het de vraag 
is of het wenselijk en noodzakelijk is te verbieden dat een samenwer-
kingsorgaan het beleid van de gemeenten coördineert, voor zover het bij 
de coördinatie althans niet gaat om coördinatie van zaken die de hele regio 
betreffen of bindend worden opgelegd aan de gemeenten. 

2. Er dient een ordening en bundeling van gemeenschappelijke 
regelingen, dus een vorming van samenwerkingsgebieden plaats te vinden 
(voorlopig verslag wetsontwerp gemeenschappelijke regelingen, blz. 8). 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden nu van de Regering 
vernemen of een hulpstructuur in de zin van de (door hen voorgestane) 
Wet gemeenschappelijke regelingen voor de regionale brandweer toereikend 
is voor de taken die de regionale brandweer in de toekomst als kern van de 
rampenbestrijdingsorganisatie, in het bijzonder bij grootschalige rampen, 
moet gaan uitoefenen. Ook wilden zij weten of, indien de vorige vraag 
ontkennend beantwoord wordt, deze taken dan door de provincies (nieuwe 
stijl) uitgeoefend gaan worden. Voor de beoordeling van de wettelijke 
regeling van de brandweerregionalisering wilden deze leden ook weten 
hoe thans de hulpverleningsstructuur bij (grootschalige) rampen is georga-
niseerd in die delen van het land, waar de kans op dergelijke rampen groter 
is dan elders (b.v. Veluwe (bosbranden), Rijnmond en Noordzeekanaalgebied). 

Zij vroegen de Regering voorts of, en zo ja, welke gevolgen het antwoord 
op bovenstaande vragen heeft voor de tekst van artikel 3, waarin de 
regionale brandweer haar wettelijke grondslag krijgt. Daarbij dient men te 
betrekken de stelling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat 
een wettelijke regeling van regionale, door de gemeenten in te brengen 
taken zich dient te beperken tot kwalitatieve eisen ten aanzien van bepaalde 
onderdelen van de gemeentelijke brandweertaak (brief van 24 augustus 
1981, blz. 4). Voorts vroegen zij of het niet wenselijk zou zijn ter voorkoming 
van geschillen tussen gemeenten over de kosten van onderling verleende 
brandweerdiensten en bijstand, in artikel 3 lid 4 een bepaling op te nemen 
die ertoe strekt dat de gemeenten dit financiële aspect regelen. 
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Ervan uitgaande dat de brandweerzorg van oudsher primair een taak van 
de gemeenten is en dit ook moet blijven, juichten de leden van de C.D.A.-
fractie het toe dat de intergemeentelijke brandweersamenwerkingsverban-
den gaandeweg zijn uitgegroeid tot instellingen met een aanvullende 
functie in bijzondere omstandigheden en voor bepaalde aspecten. Een 
door de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging gehouden enquête 
heeft nog eens duidelijk aangetoond, dat de taken en werkzaamheden van 
de regio's niet overal van dezelfde aard zijn en ook niet van gelijke omvang. 

Eens te meer is hiermee duidelijk geworden dat gemeenten, wanneer het 
gaat om buiten het eigen territoir zich aandienende zaken, in staat zijn via 
samenwerkingsverbanden de hun toevertrouwde verantwoordelijkheid 
voor de brandweer op adequate wijze te dragen. Gelet op de verschillen in 
takenpakketten die op goede gronden tussen de regio's bestaan, vroegen ' 
de leden van de C.D.A.-fractie zich overigens wel af waarom in artikel 3, lid 
3, van het ontwerp een minimumtakenpakket aan de regio's wordt opgelegd. 
Zij achtten dit onjuist, daar het ten onrechte de indruk wekt als zouden de 
aan de regio's opgedragen taken uitsluitend en blijvend intergemeentelijk 
worden geregeld. Bovendien worden bepaalde activiteiten, zo leert de 
praktijk, niet altijd op het territoir van een regio verricht, maar soms op een 
groter gebied. Voorbeelden zijn: de instandhouding van een gemeenschap-
pelijke alarmcentrale door de drie regio's in de provincie Groningen en het 
verzorgen van brandweeropleidingen ten behoeve van de drie noordelijke 
provincies door de Stichting Brandweeropleidingen Noord. Aldus gegroeide 
situaties worden door het wetsontwerp als het ware ongewenst verklaard 
en praktisch onmogelijk gemaakt, wanneer de desbetreffende taken 
voortaan door één regio moeten worden verricht, of het zou zo moeten 
zijn, dat gezamenlijke regio's op hun beurt een nieuwe, overkoepelende 
gemeenschappelijke regeling maken. Tegen deze laatste vorm bestaan 
alom bijna onoverkomelijke bezwaren (extra belemmering in het functioneren 
van de regio's zelf, onnodige financiële lasten). 

Ter zijde wilden de hier aan het woord zijnde leden er op wijzen dat de 
bewindsman die indertijd de memorie van toelichting bij het wetsontwerp 
ondertekende de vorming van brandweerregio's bestempelde als het 
creëren van een vierde bestuurslaag, hetgeen door hem werd afgewezen. 
Daarom zou, zo meende hij toen, provincialisering van de brandweer de 
oplossing kunnen bieden. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen in dit 
verband of het eventuele gevaar van een vierde bestuurslaag niet juist 
manifest wordt wanneer de wet regio's creëert en daaraan eigen taken 
opdraagt in plaats van de bedoelde taken primair bij de gemeenten te 
laten. 

Deze leden waren het wel eens met het streven van de bewindsman om 
binnen afzienbare tijd thans nog bestaande «witte vlekken», in eerste 
instantie door gemeentelijke initiatieven, te laten verdwijnen. Hun was 
evenwel niet duidelijk welke uitgangspunten provinciale staten hebben te 
hanteren bij de aanwijzing van de gebieden waarin een brandweerregio 
moet worden gevormd. Dient men hierbij zo strikt te werk te gaan, dat een 
brandweerregio in niet meer dan één provincie mag liggen? Deze suggestie 
wordt in ieder geval gewekt door bijlage B van de nota «Contouren van de 
rampenbestrijding», waar op blz. B-B-1 een mogelijke verdeling van 
Nederland in 42 regio's wordt weergegeven, in dit verband stelt ook de 
Amstelveengroep voor, expliciet in de wet een aantal op die aanwijzing 
gerichte criteria op te nemen. 

De leden van de S.G.P. fractie steunden de gedachte van de in beginsel 
gemeentelijk georganiseerde brandweer. De primaire verantwoordelijkheid 
voor de brandweer dient naar hun mening bij het lokale bestuur te blijven. 
Zij konden zich verenigen met het standpunt van de Regering dat de 
brandweerregio bij uitstek het technisch draagvlak is voor de organisatie 
ter bestrijding van rampen en hulpverlening bij grootschalige ongevallen. 
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Het was deze leden echter niet ontgaan dat niet alle gemeentebestuurders 
onderschrijven dat aan de brandweer een kernfunctie zou toekomen bij de 
rampenbestrijding en dat sommigen de mening zijn toegedaan dat de 
brandweertaak onvoldoende ruimte biedt voor het vervullen van een 
coördinerende/leidinggevende functie (in de zin van operationele leiding) 
ten opzichte van andere bij een eventuele ramp hulpverlenende instanties. 
Hoe denkt de Regering over de suggestie om de kernfunctie toe te bedelen 
aan de politie of aan de ambulancedienst van de GG en GD en de operationele 
leiding in handen te leggen van een team van commandanten en bij 
onderling verschil van mening van de coördinator rampbestrijding, i.c. de 
burgemeester? 

Hoewel de G.P.V.-fractie kon instemmen met een wettelijke regeling van 
de regionale brandweer en eveneens geen bezwaar had tegen het doen 
vervallen van de artikelen 174 bis en 209, sub n en o van de gemeentewet, 
waren er bij haar op onderdelen wel vragen gebleven. Zo stelde zij de 
vraag waarom geen relatie is gelegd met de nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen. Volgens het in behandeling zijnde wetsontwerp komen er in 
het land samenwerkingsregio's waarbinnen de intergemeentelijke samen-
werking zich in principe moet afspelen. Reeds nu houden gemeenten 
hiermee al rekening (bij voorbeeld in Friesland). Ligt het in het voornemen 
van de Regering om de afhandeling van de Brandweerwet en de nieuwe 
Wet gemeenschappelijke regelingen te laten samenlopen? Zo nee, is het 
dan niet gewenst afhandeling van de nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen te bespoedigen en in de Brandweerwet als algemene regel vast 
te stellen dat uitgegaan moet worden van die samenwerkingsregio's? 

De G.P.V.-fractie meende dat het wetsontwerp een aantal ongewenste 
centralistische trekjes kent. Zij stelde dat als het gemeentebestuur verant-
woordelijk blijft voor de brandweer, dit betekent dat ook primair gemeenten 
kunnen beslissen over regionale samenwerking. De aanwijzingsbevoegdheid 
ter zake van provinciale staten achtte deze fractie nodig noch gewenst. Is 
het niet voldoende als het provinciaal bestuur een bevoegdheid krijgt tot 
ingrijpen wanneer gemeenten niet aan hun plichten voldoen? Zal ook 
overigens de invloed van provinciale staten niet voldoende gegarandeerd 
zijn wanneer de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen eenmaal van 
kracht is? In dit verband wees deze fractie op een uitspraak in de toelichting 
(blz. 19) waarin door de Regering zelf wordt gesteld dat aangenomen moet 
worden dat de deelnemende gemeenten zelf in eerste instantie goed zullen 
en kunnen beoordelen in hoeverre een aanpak op regionaal niveau is 
aangewezen. 

Bijzondere voorzieningen met het oog op het optreden van de brandweer 
in oorlogstijd 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren, uitgaande van de stelling van de 
regering dat een hoofddoelstelling van de Brandweerwet is te bevorderen 
dat er een brandweer zal zijn die de kernfunctie bij de rampenbestrijding 
kan uitvoeren, vooralsnog niet overtuigd van de noodzaak regelen met 
betrekking tot de taak van de brandweer in oorlogstijd in de Brandweerwet 
op te nemen. 

Zij vroegen de Regering in te gaan op hetgeen de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten in haarbriefvan4mei 1982 en deAmstelveengroep 
in haar brief van 17 mei 1982 (beide aan de vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken) op dit punt naar voren hebben gebracht. 

Ook de leden van de C.D.A.-fractie vroegen de Regering met nadruk in te 
gaan op de stelling van de VNG en andere instanties, dat van departe-
mentswege de vele in het wetsontwerp opgenomen algemene maatregelen 
van bestuur noodzakelijk worden geacht in verband met het verzekeren van 
een bepaalde minimumkwaliteit van de brandweer voor het geval zij 
optreedt in buitengewone omstandigheden. 
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Deze leden stelden zich op het standpunt dat duidelijk onderscheid moet 
worden gemaakt tussen enerzijds de brandweerzorg van alle dag en de 
rampenbestrijding in vredestijd, waarvoor de gemeenten de eerstaangewe-
zene zijn, en anderzijds de verantwoordelijkheid van de centrale overheid 
voor de rampenbestrijding in buitengewone omstandigheden. Zij erkenden 
de noodzaak van centralistische gezagsverhoudingen in buitengewone 
omstandigheden, hetgeen begrijpelijkerwijs op het vlak van het beheer en 
de financiën voor die specifieke rampenbestrijding tot uitdrukking moet 
komen. 

De leden van de C.D.A.-fractie betoogden dat de zorg voor de rampenbe-
strijding in buitengewone omstandigheden primair een rijkstaak is en dat 
de gemeenten hierbij in medebewind kunnen worden geroepen. Het ligt 
dan voor de hand, dat van de brandweer straks zal worden verwacht dat zij 
bepaalde taken vervult. Zoals deze leden eerder hadden opgemerkt, 
behoort een en ander regeling te vinden in een daarop toegesneden apart 
wetgevingspakket ter vervanging van de Wet Bescherming Bevolking en 
aanverwante wetten. Om deze reden, maar ook met het oog op de nog 
lang niet voltooide reorganisatie van de BB, waarover de Kamer zich 
plenair nog niet heeft kunnen uitspreken, wezen de hier aan het woord 
zijnde leden de voorgestelde artikelen 7-11 van het wetsontwerp met klem 
van de hand. De nieuwe Brandweerwet mag niet anticiperen op een 
rampenbestrijdingsorganisatie voor buitengewone omstandigheden 
waarvan de aard en de omvang nog geenszins vaststaan. Bovendien werkt 
dit eerder nadelig dan bevorderend op de brandweerorganisatie in de 
gemeenten. Zij hadden weer behoefte aan een nieuwe bepaling in paragraaf 
2 van het wetsontwerp tot regeling van de interregionale bijstandsverlening 
in normale omstandigheden. 

Ook de leden van de V.V.D.-fractie waren van mening, dat de in paragraaf 
2 bedoeide bijstand in oorlogstijd niet thuishoort in een organisatiewet als 
deze. De oorlogssituatie vraagt naar hun oordeel geheel andere, centralisti-
scher gezagsstructuren en zou apart moeten worden geregeld in een reeds 
door de minister genoemd «pakket» wetgeving, waarin alle reievante 
aspecten van de oorlogsrampenorganisatie zijn opgenomen. De regeling in 
paragraaf 2 van het ontwerp zou zich, volgens deze leden, op ongevallen-
en rampenbestrijding in vredestijd moeten richten. 

De leden van de fractie van D'66 vroegen zich af, wanneer er sprake is 
van «oorlogstijd». De term «oorlogstijd» (artikel 9) is nogal vaag en laat 
geen ruimte om in geval van ernstige rampen in vredestijd eveneens de 
beperking van de inzet van personele en materiële middelen ter zijde te 
stellen. Graag vernamen deze leden of de Regering bereid is de term 
«oorlogstijd» te concretiseren en artikel 9 ter zake te wijzigen. (Zie bij 
voorbeeld de suggesties, gedaan door prof. mr. R. Crince Ie Roy in Be-
stuurswetenschappen, 35ste jaargang no. 7, december 1981, blz. 446 en 
447.) 

In paragraaf 4 van de toelichting wordt aandacht geschonken aan het 
optreden van de brandweer in oorlogsomstandigheden, zo stelden de 
leden van de S.G.P.-fractie vast. De artikelen 7 tot en met 11 bevatten 
regels ten aanzien van het door het Rijk beschikbaar gestelde materieel 
voor de bestrijding van het oorlogsgeweld, alsmede betreffende een 
bepaalde medewerking van gemeentebesturen in oorlogstijd. Artikel 27, 
houdende een voorbereidingsplicht van de regio's in verband met de 
overneming van oorlogstaken (BB), kan daarbij tevens in de beschouwing 
betrokken worden. 

Deze leden meenden dat naar aanleiding van deze regeling de principiële 
vraag gesteld moet worden, of dit aspect van het brandweerwezen wel in 
deze organisatiewet thuishoort. Past het in de in Nederland gebruikelijke 
wetssystematiek om in een wet, die haar werking (primair) in normale 
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omstandigheden dient te hebben, bepalingen betreffende noodrecht op te 
nemen? Is het geen algemeen aanvaard beginsel dat voor buitengewone 
omstandigheden afzonderlijke wettelijke regelingen worden gecreëerd? 
Oorlogsomstandigheden vergen toch in het algemeen een aparte formele 
regeling, aangezien die omstandigheden andere, meer centraal geaccentu-
eerde bevoegdheden en speciale voorzieningen noodzakelijk maken? Is 
de vermenging van gewone wetgeving en noodwetgeving niet voortgekomen 
uit de overheveling van BB-taken, met name waar het oorlogstaken van de 
BB betreft? 

De G.P.V.-fractie was nog niet geheel overtuigd van de noodzaak om de 
bijzondere voorzieningen in verband met het optreden van de brandweer 
in oorlogstijd in de Brandweerwet op te nemen. Ook zij wees erop dat in 
Nederland een voorkeur bestaat voor een strikte afbakening van de 
wetgeving voor normale omstandigheden ten opzichte van die voor oorlog 
en buitengewone situaties. In de jaren vijftig is dan ook een aantal regelingen 
voor noodwetgeving vastgesteld naast wetgeving voor normale omstan-
digheden, als de Brandweerwet 1952. Deze fractie had begrip voor de 
bezwaren geuit door de Verenging van Nederlandse Gemeenten, verwoord 
in een brief naar aanleiding van de nota van wijziging, waarin onder meer 
wordt gesteld dat repressieve brandbestrijding en andersoortige hulpverle-
ning door de brandweer, als direct gevolg van oorlogshandelingen, van 
een zo andere omvang en orde zijn en bovendien onder zo bijzondere 
werkomstandigheden worden verricht, dat een regeling van die bijzondere 
brandweertaak niet in een organisatiewet voor normale omstandigheden 
thuishoort. De VNG bepleitte dan ook het schrappen van de artikelen 7 tot 
en met 11 en artikel 27 van het wetsontwerp. Deze fractie zou het op prijs 
stellen als de Regering op dit essentiële punt nader zou willen ingaan. 

Artikelen 

Artikel 1 

Ter vervanging van het bepaalde in lid 3 stelt onder meer de Amstel-
veengroep voor, een gemeentelijk beleidsplan te introcuderen met betrek-
king tot de personeels- en materieelsterkte. De leden van de C.D.A.-fractie 
vroegen het oordeel van de Regering over deze suggestie. 

Aan het vijfde lid zouden deze leden gaarne zien toegevoegd, dat 
burgemeester en wethouders de zorg hebben voor de opleiding en de 
oefening van het personeel van de (gemeentelijke) brandweer. 

De leden van de S.G.P.-fractie bespeurden in het derde lid een aanslag 
op gemeentelijke bevoegdheden. Immers, dit lid creëert de mogelijkheid 
om bij a.m.v.b. voorschriften te geven met betrekking tot de sterkte van 
personeel en materieel. Wil de minister zó ver gaan, dat per regio of per 
provincie die sterkte absoluut bepaald wordt? Of is het de bedoeling dat de 
rijksoverheid een met de provincie vergelijkbare rol op het gebied van het 
brandweerwezen gaat vervullen? Of wenst de minister ten aanzien van de 
sterkte van de brandweer bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die 
aangaande de sterkte van de politie? Kan de gecreëerde bevoegdheid iets 
anders inhouden dan dat de bewindsman gerechtigd is een zekere mini-
mumcapaciteit te bepalen? Kan deze mogelijkheid ook een zodanige vorm 
krijgen, dat de richtlijnen geadresseerd worden aan het provinciaal bestuur, 
i.c. aan het college van gedeputeerde staten, dat gemeentelijke beleidsplan-
nen, ook op het punt van de sterkte, toetst? Op welke wijze wordt met het 
vrijwilligerselement rekening gehouden? 

Ook de G.P.V.-fractie had aarzelingen met betrekking tot het bepaalde in 
de tweede volzin van het derde lid van dit artikel. Zij vermocht niet in te 
zien hoe bij algemene maatregel van bestuur voorschriften over de sterkte 
kunnen worden gegeven. Immers, de gemeentelijke brandweren worden 
volledig bekostigd uit de algemene middelen van de gemeenten, terwijl de 
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personeelssterkte ter plaatse kan verschillen, waarbij het vrijwillige element 
een belangrijke rol speelt. Als bij de onderhavige wetgeving als uitgangspunt 
wordt gekozen voor de situatie waarin de gemeentebesturen verantwoor-
delijk zijn voor de brandweerorganisatie, kan dan ook aan de gemeente 
niet de sterktebepaling worden overgelaten? Aan welke voorschriften 
wordt overigens gedacht? 

Artikel 3 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom dit artikel niet mede 
voorziet in een opsomming van de organen (te weten: voorzitter, dagelijks 
bestuur en algemeen bestuur) door middel waarvan het openbaar lichaam 
«regionale brandweer» handelt. 

Deze leden zouden voorts gaarne een reactie van de Regering vernemen 
op de suggestie van de burgemeesters van de grootste vier gemeenten om 
in het derde lid, 3 onder c, te lezen: «het voorbereiden van de coördinatie 
van de operationele leiding van de rampbestrijding, voor zover deze leiding 
bij de brandweer berust». Zelf vreesden deze leden, dat de bepaling zoals 
zij nu luidt te ruim is gesteld en aanleiding geeft tot de veronderstelling dat 
ook getreden kan worden op terreinen van lokale zorg, zoals daar zijn de 
ordehandhaving, de politiezorg en de sociale dienstverlening. 

Artikel 3 creëert de - nogal ingrijpende - mogelijkheid dat provinciale 
staten (imperatief) gemeenten aanwijzen, die te zamen een brandweerregio 
moeten gaan vormen, aldus de leden van de S.G.P.-fractie. Deze inbreuk op 
de gemeentelijke autonomie zou voor deze leden slechts aanvaardbaar 
worden indien meer expliciet in de wet zou worden vastgelegd op basis 
van welke criteria provinciale staten hun aanwijzingsbevoegdheid zullen 
uitoefenen. 

Het derde lid, 1° onder c laat naar de mening van deze leden te veel 
onduidelijkheid bestaan omtrent de vraag, welk orgaan van de geregionali-
seerde brandweer het personeel van dit brandweerapparaat mag benoemen, 
schorsen en ontslaan, alsmede een instructie voor het personeel mag 
vaststellen. 

Verdient het geen aanbeveling dat in de wet aangegeven wordt welke 
organen het openbaar lichaam kent? 

Artikel 4 

De G.P.V.-fractie vroeg of de laatste twee volzinnen van het vijfde lid wel 
noodzakelijk waren. Artikel 62 van de wet op de Raad van State is toch 
automatisch van toepassing? Ook bij voorbeeld in de Gemeentewet wordt 
niet telkens verwezen naar de Wet op de Raad van State. 

Artikel 6 

De leden van de fracties van C.D.A. en S.G.P. vroegen, waarom het in het 
eerste lid bedoelde organisatie-overzicht moet worden vastgesteld door de 
voorzitter van het dagelijks bestuur, en niet door dit dagelijks bestuur in 
zijn geheel. 

Artikel 7 

Dit artikel, tweede lid, bepaalt dat de regionale brandweer het nodige 
personeel ter beschikking moet stellen om het door de minister krachtens 
het eerste lid ter beschikking gestelde materieel te kunnen inzetten. 

Bij de leden van de S.G.P.-fractie rees de vraag, welk personeel de 
minister hier op het oog heeft. Zijn dit de (oude) BB-noodwachtplichtigen of 
vrijwilligers? Beschikt de regionale brandweer over vrijwilligers? 
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Artikel 8 

De G.P.V.-fractie achtte het niet nodig om in het eerste lid van dit artikel 
te spreken over de voorzitter van het dagelijks bestuur. Immers, de gemeente 
zou toch de organisatie regelen, waarbij het zeker niet vanzelfsprekend 
behoeft te zijn dat er een voorzitter en een dagelijks bestuur komen. Is het 
niet beter hier te spreken over het bestuur van de regionale brandweer? 

Artikel 12 

In de memorie van toelichting valt op blz. 20 te lezen, dat de Regering 
zich stelt achter de inhoud van de door de VNG ontworpen modelbrandbe-
veiligingsverordening en dat dit model met de nieuwste ontwikkelingen 
rekening zal houden en algemeen zal worden gevolgd. Het was de leden 
van de fractie van het C.D.A. niet duidelijk waarom dan desondanks nog 
behoefte zou bestaan aan een a.m.v.b. in de zin van lid 2. 

Ook de leden van de fracties van S.G.P. en G.P.V. wezen op de bezwaren 
van de Vereniging van Nederandse Gemeenten tegen het tweede en het 
derde lid. Hoewel zij meenden dat de in het artikel gegeven criteria niet 
onmiddellijk aanleiding geven tot vrees voor bemoeizucht van het Rijk, kan 
toch de vraag gesteld worden waarom eenheid en aanpassing aan technische 
ontwikkelingen verplicht gesteld moeten kunnen worden, terwijl, via de 
inspanningen van de VNG, die eenheid en aanpassing tot nu toe voor een 
groot deel bereikt is. Wekt dat geen vertrouwen voor de toekomst? 

Artikel 13 

Gemeenten hebben onder meer op grond van de Hinderwet en de Wet 
Rampenplannen taken die hen goed bekend doen zijn met de gang van 
zaken in en rond inrichtingen die in geval van brand of ongevallen bijzonder 
gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid. De leden van de C.D.A.-fractie 
achtten in verband hiermee een nadere afweging op haar plaats met 
betrekking tot de vraag of de aanwijzingsbevoegdheid inzake bedrijfsbrand-
weren aan de provincie dan wel aan de gemeente moet worden toegekend. 

De G.P.V.-fractie vroeg waarom in het vijfde lid de bedrijfsbrandweer 
wordt verplicht de aanwijzingen op te volgen van degene die op grond van 
een wettelijk voorschrift met de feitelijke leiding belast is. Ligt het niet meer 
voor de hand de leiding te leggen bij degene die de aard en de omvang 
van het bijzondere risico kent, in casu de leiding van de eigen bedrijfs-
brandweer? Ook zou deze fractie graag een uiteenzetting ontvangen over 
de rechtspositie van het bedrijfsbrandweerpersoneel indien de feitelijke 
leiding van de brandbestrijding niet bij de eigen brandweercommandant 
berust. 

Artikel 14 

De G.P.V.-fractie begreep niet goed waarom bij algemene maategel 
van bestuur regels kunnen worden gegeven ten aanzien van de zaken, 
genoemd in het eerste lid van dit artikel. Het gaat hier toch grotendeels om 
zaken die reeds lang geregeld zijn in de gemeentelijke ambtenarenregle-
menten, als een uitvloeisel van de Ambtenarenwet 1929. Deze fractie vroeg 
derhalve - en de C.D.A.-fractie sloot zich daarbij aan - hoe het in dit artikel 
bepaalde zich verhoudt tot het geregelde in de Ambtenarenwet. 

Voor wat betreft het bepaalde in het tweede lid vroegen de leden van de 
C.D.A.-fractie of, gelet op de bescherming die artikel 208 van de Grondwet 
(vrijheid van onderwijs) biedt, hier niet moet worden volstaan met een 
a.m.v.b. inzake exameneisen en leerstofprogramma's. 

Voorts vroegen deze leden het oordeel van de Regering over het schrijven 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 1 augustus 1982 aan 
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over de organisatiestructuur 
van de brandweeropleiding. 
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Artikel 15 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom hier niet gekozen is voor 
een systeem zoals neergelegd in artikel 122 van het concept-wetsontwerp 
gemeentewet. Dat zou namelijk betekenen dat de minister van Binnenlandse 
Zaken rechtstreeks advies inwint bij de gemeentebesturen c.q. een voor 
hen representatieve organisatie. 

Artikel 18 

In afwijking van het stelsel van de gemeentewet (artikel 149) moeten 
straks gemeentelijke brandweerlieden inlichtingen verstrekken aan rijksamb-
tenaren. De leden van de C.D.A.-fractie vonden het meer voor de hand 
liggen om analoog aan genoemde bepaling van de gemeentewet, gemeen-
tebesturen te verplichten het rijk en de provincie van advies te dienen dan 
wel inlichtingen te verstrekken. In dit artikel ontbreekt de bedrijfsbrandweer 
als het gaat om de vraag ten behoeve van wie de inspectie van het brand-
weerwezen een taak te vervullen heeft. Is dat terecht, zo vroegen de leden 
van de S.G.P.-fractie. 

Artikel 19 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen waarom in de Brandweerraad niet 
één of twee plaatsen zijn ingeruimd voor de bedrijfsbrandweer. Waarom 
zijn voor de provincies drie plaatsen bestemd? 

Artikel 20 

De leden van de S.G.P.-fractie constateerden dat dit artikel onder meer 
bepalingen bevat betreffende het betreden van woningen, echter niet 
betreffende de betreding van bedrijven. Op welke overweging (Grondwet?) 
gaat dit onderscheid terug? Hoever kan de in het derde lid geopende 
mogelijkheid tot oplegging van de verplichting om de burgemeester c.q. de 
commandant van de lokale respectievelijk de regionale brandweer te 
vergezellen uitgestrekt worden? Worden op deze wijze geen onaanvaardbare 
risico's geschapen voor het personeel van de bedrijfsbrandweer? 

Artikel 24 

De G.P.V.-fractie zou graag enige verduidelijking ontvangen omtrent de 
implicaties van het in dit artikel bepaalde. Volgens de toelichting (blz. 23) 
moet bij het buiten toepassing blijven van regels ex artikel 12 en 17 worden 
gedacht aan algemene maatregelen van bestuur en ook aan voorschriften, 
verbonden aan vergunningen. Deze fractie vroeg hoe deze bepaling zich 
verhoudt tot de artikelen 193 en 194 van de gemeentewet. Zij meende dat 
strikt genomen docr deze bepaling algemene maatregelen van bestuur, bij 
voorbeeld ex artikel 12 tweede lid en artikel 17, kunnen worden ontkracht 
door vergunningvoorschriften. Wordt deze consequentie ook beoogd? 

Artikel 29 

De G.P.V.-fractie vroeg of het geen aanbeveling verdient als citeertitel te 
spreken over de Brandweerwet 1983 (of 1984) ten einde verwarring met de 
bestaande Brandweerwet te voorkomen. 

De voorzitter van de commissie, 
Faber 

De griffier van de commissie, 
Van der Knoop 
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