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Algemeen 

Par. 1. Inleiding 

Sedert het verschijnen van het voorlopig verslag op 27 januari 1983 
hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die mede bepalend zijn voor de 
beantwoording van de vraag hoe een definitieve regeling met betrekking 
tot het brandweerwezen in Nederland zal dienen te luiden. Deze ontwikke-
lingen zijn de volgende: 

- Uitgebracht is een nota Organisatie binnenlands bestuur (kamerstukken 
II 1982/1983, 17 944, nr. 2); deze is behandeld in de vaste Commissie voor 
Binnenlandse Zaken (Handelingen UCV 1983/1984, nr. 3). 

- Het ontwerp van Wet reorganisatie binnenlands bestuur is ingetrokken 
(kamerstukken II 1983/1984, 14322, nr. 40). 

- Het voorstel van Wet gemeenschappelijke regelingen (kamerstukken II 
16538) is door de Tweede Kamer aangenomen. 

- Het Decentralisatieplan is aan de Tweede Kamer aangeboden (kamer-
stukken II 1982/1983, 16492, nr. 7); het is behandeld in de vaste Commissie 
voor Binnenlandse Zaken (Handelingen UCV 1983/1984, nr. 81). 

- Het kabinet heeft het Eindbericht van de Commissie vermindering en 
vereenvoudiging van overheidsregelingen (kamerstukken II 1983/1984, 
17931, nr. 9) aan de Tweede Kamer aangeboden; het regeringsstandpunt 
over de hoofdstukken I tot en met III van het Eindbericht is behandeld in de 
Bijzondere Commissie voor Deregulering van overheidsregelingen (Hande-
lingen UCV 1983/1984, nr. 91). 

- Het kabinet heeft een besluit genomen over het budget voor de 
rampenbestrijding en in verband daarmee besloten te bevorderen dat de 
Organisatie Bescherming Bevolking vervroegd wordt opgeheven (kamer-
stukken II 1982/1983, 17 220, nr. 6 en 7). Vooreen nadere uitwerking van dit 
besluit verwijs ik naar het op 4 mei 1984 aan de Tweede Kamer aangeboden 
Voortgangsrapport reorganisatie rampenbestrijding (kamerstukken II 
1983/1984, 18 100, hoofdstuk VII, nr. 47). 

De genoemde ontwikkelingen noopten tot ingrijpende wijzigingen van 
onderdelen van het voorstel van wet bij een tweede nota van wijziging, die 
bij deze memorie is gevoegd. Deze wijzigingen betreffen in hoofdlijnen: 
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- betere aansluiting op de ontwerp-Wet gemeenschappelijke regelingen, 
op het stuk van de indeling van het land in samenwerkingsgebieden en 
brandweerregio's; 

- uitbreiding van de wettelijke taak van de brandweer met het oog op de 
toekomstige rol van de brandweer als kern van de rampenbestrijdingsorga-
nisatie in buitengewone omstandigheden; 

- vervallen van onnodig centraliserende voorzieningen en van onnodige 
regelgeving. 

Bij het opstellen van het voorlopig verslag kon de Kamer met deze 
ontwikkelingen uiteraard nog geen rekening houden. Beschouwingen, 
vragen en opmerkingen daarin over onderwerpen als de relatie van de 
ontwerp-Brandweerwet met de ontwerp-Wet gemeenschappelijke regelin-
gen en met de reorganisatie van het binnenlands bestuur, die in het licht 
van toen nog vigerende beleidsvoornemens van uitzonderlijk belang 
moesten worden geacht, hebben thans hun actualiteit min of meer verloren. 
Toch kan het voorlopig verslag zeer wel nog als verdere grondslag voor het 
overleg tussen regering en parlement dienen. In deze memorie zal ik, aan 
de hand van het voorlopig verslag, op de aspecten die van belang zijn 
ingaan en de vragen die in verband daarmee gerezen zijn beantwoorden. 
Ook zal ik nog gedetailleerd ingaan op de onderdelen van het voorlopig 
verslag, zoals die betreffende de afwijzing van de provinciale brandweer, 
het bestuurlijk karakter van de bestaande brandweerregio's en dergelijke, 
die in het licht van de gewijzigde visie op de reorganisatie van het binnen-
lands bestuur wellicht met een minder diepgaande behandeling zouden 
kunnen volstaan. Ik wil dat doen om bij te dragen tot een zo breed mogelijke 
overeenstemming over de grondslagen van het wetsvoorstel en de plaats 
die de brandweerorganisatie in het geheel van de bestuurlijke organisatie 
zal innemen. Bij de uiteindelijke beoordeling van het wetsvoorstel zal het 
advies van de Raad van State, dat op de met deze memorie meegezonden 
tweede nota van wijziging is gevraagd en dat als bijlage is bijgevoegd, in 
de beschouwing betrokken kunnen worden. 

De memorie van antwoord heb ik als volgt ingedeeld. 
- De betekenis van de intrekking van ontwerp ll-Brandweerwet (par. II). 
- Het bestuurlijk karakter van de bestaande regionale samenwerking 

inzake de brandweer (par. III). 
- De regionalisatie ingevolge het voorstel van wet (par. IV). 
- Decentralisatie, deregulering (par. V). 
- Bijstandverlening (par. VI). 
- De taak van de brandweer in buitengewone omstandigheden (par. VII). 
- Bedrijfsbrandweer (par. VIII). 
- In de daarop volgende paragraaf (IX) zal ik enkele resterende onder-

werpen bespreken. 
- Paragraaf X bevat een toelichting op de artikelen, zowel in verband 

met de wijzigingen die bij de tweede nota van wijziging in het wetsvoorstel 
zijn aangebracht, als naar aanleiding van opmerkingen en vragen van de 
fracties in het voorlopig verslag. 

Par. II. De betekenis van de intrekking van ontwerp ll-Brandweerwet 

Zonder uitzondering waren de fracties, in het voorlopig verslag aan het 
woord, van oordeel dat het een goede zaak is geweest dat ontwerp ll-Brand-
weerwet is ingetrokken. De motivering voor de intrekking werd door mijn 
ambtsvoorganger gegeven in een toelichting bij de nota van wijziging 
(kamerstukken II 1981/1982, 16695, nr. 8) op wetsontwerp I. In de kern 
kwam de motivering hierop neer dat een spoedige behandeling van dat 
ontwerp geboden was met het oog op 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. Daar niet uit te 
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sluiten viel dat de weerstand die tegen ontwerp II te verwachten was de 
discussie in de Kamer onevenredig zou belasten, waardoor de spoedige 
afhandeling van niet alleen ontwerp II, maar ook van ontwerp I in gevaar 
kon komen, diende ontwerp II te worden ingetrokken. 

Zoals in het begin van deze paragraaf reeds werd genoteerd, heeft de 
beslissing om de plannen met betrekking tot een provinciale brandweer als 
wenselijke eindfase van de organisatie van het brandweerwezen te laten 
varen, algemeen instemming ontmoet. In het voorlopig verslag werd 
daarbij de vraag gesteld - ik verwijs naar de bijdragen van de leden van de 
fracties van P.v.d.A en C.D.A. - of voor de toekomst de provincialisering 
van de brandweer nu inderdaad van de baan is. Ik versta deze vraag zo dat 
de intrekking van ontwerp II door deze fracties vooral is opgevat als een 
praktische maatregel om de weg zoveel mogelijk te effenen voor een 
voorspoedige parlementaire behandeling van de Brandweerwet, zonder 
dat de regering daarmee ten principale een uitspraak had gedaan over het 
al dan niet wenselijk zijn van een provinciale brandweer. De toelichting bij 
de nota van wijziging liet inderdaad ruimte voor het stellen van deze vraag. 

Hoewel ik na het verlaten van de plannen met betrekking tot het creëren 
van een aantal zogenaamde doe-provincies thans zonder veel nadere 
argumentatie zou kunnen stellen dat een provinciale brandweer geen reële 
bestuurlijke optie meer kan zijn, acht ik het toch opportuun in deze memorie 
fundamenteel op de gestelde vragen in te gaan. Mede omdat in het 
verleden de voornemens om toe te werken naar een provinciaal georgani-
seerde brandweer in gemeentelijke kring en niet in de laatste plaats ook bij 
het brandweerpersoneel een zekere verontrusting hebben gewekt, lijkt het 
mij zaak dat ik thans op dit punt geen mogelijke misverstanden laat 
bestaan. 

Naar mijn mening was het geen goede gedachte de regionalisatie van de 
brandweer een eigen wettelijke basis te verschaffen en daarbij de verant-
woordelijke bestuursorganen en het bij de brandweer werkzame beroeps-
en vrijwillig personeel in onzekerheid te laten over de vraag op welk tijdstip 
zou worden overgegaan op een provinciale structuur. Ook de Raad van 
State heeft hierop destijds in zijn advies gewezen. Betreft dit een zaak van 
wetgevingsbeleid, waar verschillend over kan worden gedacht, meer 
inhoudelijk is uiteraard de vraag wat het oordeel moet zijn over de eventuele 
wenselijkheid van een provinciale brandweer. 

In aanmerking moet worden genomen dat destijds de gedachten uitgingen 
naar een gewestelijk georganiseerde brandweer. Deze gedachten waren 
toen geprojecteerd op een globale indeling van het land in ruim veertig 
gewesten. Met andere woorden: het ging toen om een bestuurlijke schaal-
vergroting die wellicht ook voor de brandweer perspectieven bood. Met het 
ineenschuiven van de gewestelijke en de provinciale bestuurslaag en het in 
de loop der jaren steeds verminderde aantal in te stellen provincies nieuwe 
stijl moesten de argumenten om alsnog een provinciale brandweer na te 
streven wel aan kracht verliezen. 

Ik acht het minder zinvol om in extenso op de ontwikkelingen op het 
terrein van de reorganisatie van het binnenlands bestuur in te gaan. Deze 
ontwikkelingen zijn genoegzaam bekend. Wel wil ik als het oordeel van de 
regering kenbaar maken dat, bij de huidige visie op de organisatie van het 
binnenlands bestuur, de gedachte aan een provinciale brandweer om 
bestuurlijke en brandweertechnische redenen moet worden afgewezen. 
Bestuurlijk gezien zou de brandweer, die thans in de lokale gemeenschap is 
geïntegreerd, bij een zo geringe uitbreiding van het aantal provincies als 
thans in de bedoeling ligt, te ver van de bevolking af komen te staan. Uit 
technisch oogpunt is de behoefte aan een dergelijke schaalvergroting niet 
gebleken. Integendeel, te verwachten valt dat zulks een organisatie met 
bureaucratische trekken zou opleveren die onnodig kostbaar zou zijn en 
niet met zekerheid een goede brandweerzorg zou verzekeren. Ik stel het 
daarom op prijs te verklaren, mede naar aanleiding van de desbetreffende 
vragen in het voorlopig verslag, dat de regering in een provinciale brandweer 
voor de toekomst geen heil ziet. 
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De intrekking van ontwerp-ll moet - zo vat ik dit onderdeel van de 
memorie van antwoord samen - als een principiële keuze gezien worden, 
die tot gevolg heeft dat het thans voorliggende voorstel van wet een 
definitieve regeling voor de organisatie van de brandweer bevat. 

Par. III. Het bestuurlijk karakter van de bestaande regionale samenwerking 
inzake de brandweer 

In het voorlopig verslag werden belangwekkende beschouwingen 
gegeven en enige vragen gesteld over het bestuurlijk karakter van de 
bestaande regionale brandweersamenwerkingsverbanden. Zie ik het goed, 
dan moeten deze beschouwingen worden geplaatst in het licht van de ten 
tijde van het opstellen van het voorlopig verslag bestaande opvattingen 
over criteria waaraan een herverdeling van taken over de onderscheidene 
bestuurslagen zou moeten voldoen. Zo stelden de leden van de fractie van 
de P.v.d.A de vraag aan de orde of de bestaande gemeenschappelijke 
regelingen op het terrein van de brandweer een duidelijk supplementair 
karakter dragen ten opzichte van de lokale activiteiten en voorzieningen en 
of er dus meer sprake is van in regionaal verband samenwerkende ge-
meenten dan van een regionale brandweer. Zij verwezen daarbij naar het 
advies van de Raad van State, waarin deze vraag bevestigend wordt 
beantwoord. Deze leden verwezen voorts naar de passages uit het nader 
rapport bij de ontwerpen-Brandweerwet die er geen twijfel over lieten 
bestaan dat de regering destijds een ander standpunt innam dan de Raad 
van State. In het nader rapport werd er de nadruk op gelegd dat de ge-
meenschappelijke regelingen ter zake van de brandweer een meer dan 
supplementair karakter dragen, daar de uitvoering van bepaalde taken de 
krachten van de meeste gemeenten te boven gaat. In het nader rapport 
werd voorts geconstateerd dat activiteiten in de sfeer van coördinatie, 
planning en sturing ten opzichte van de gemeenten blijvend zouden 
plaatsvinden op een niveau tussen het lokale en provinciale in. Een en 
ander zou, aldus het nader rapport, niet stroken met de geest van het 
ontwerp van een nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen, waarvan 
een van de grondgedachten was de insnoering van gemeenschappelijke 
regelingen op het gebied van coördinatie, planning en sturing ten opzichte 
van de gemeenten. Destijds werd daarom de conclusie onontkoombaar 
geacht dat de provincie uiteindelijk het aangewezen bestuursniveau voor 
de organisatie en het beheer van de brandweer zou zijn. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen er in het voorlopig verslag terecht 
op dat deze passages werden geschreven toen het nog in de bedoeling van 
de regering lag om uiteindelijk te komen tot een provinciale brandweer. Zij 
vernamen gaarne van de regering hoe zij deze passages uit het nader 
rapport moesten zien na de intrekking van ontwerp-ll. 

De leden van de fractie van het C.D.A. benaderden het onderhavige 
onderwerp iets anders, in zoverre dat uit hun bijdrage aan het voorlopig 
verslag duidelijk is dat zij de bestaande intergemeentelijke brandweersa-
menwerkingsverbanden zonder meer een supplementaire functie ten 
behoeve van bepaalde omstandigheden en voor bepaalde aspecten 
toekennen. Zij spitsten de problematiek toe op de vraag 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. 

Ik meen dat ik de discussie over deze onderwerpen te kort zou doen 
wanneer ik zou volstaan met de opmerking dat, nu de insnoering van 
gemeenschappelijke regelingen op het stuk van coördinatie, planning en 
sturing ten opzichte van de deelnemende gemeenten niet meer in het 
voornemen ligt, vele van de hier weergegeven beschouwingen minder 
relevant geworden zijn. Daarvoor is de gedachtenwisseling over dit 
onderwerp in het verleden te intensief geweest. Ik acht het daarom met de 
fracties, in het voorlopig verslag aan het woord, zinvol aan de hand van de 
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feiten na te gaan welke kenmerken de huidige gemeenschappelijke regelin-
gen inzake de brandweer hebben. In een volgende paragraaf zal ik dan 
nader ingaan op de regionalisatie ingevolge het voorliggende voorstel van 
wet. 

Onderwerpt men de bestaande gemeenschappelijke regelingen op het 
terrein van de brandweer aan een nadere analyse, dan kan op het volgende 
worden gewezen. 

Niet alle regelingen zijn van gelijk gewicht. Hierop wezen reeds de leden 
van de fractie van het C.D.A. Er zijn regelingen die zich bepalen tot uitvoering 
van de in de Interimregeling rijksbijdragen regionale brandweren aangege-
ven taken. Er komen ook regelingen voor met een wat zwaarder karakter 
doordat zij de uitvoering van méér taken behartigen. Van belang, met het 
oog op straks te trekken conclusies met betrekking tot het bestuurlijk 
karakter van de brandweersamenwerking is het vast te stellen dat alle 
gemeenschappelijke regelingen uitgaan van een eigen brandweer voor de 
deelnemende gemeenten'. De eigen brandweer dient hier niet alleen te 
worden opgevat in de zin van apparaat (personeel en materieel) maar ook 
in de meer algemene betekenis van behartiging van de brandweerzorg, 
zoals de zorg voor brandbestrijding en brandpreventie, het vaststellen van 
de organisatie- en beheersverordening en dergelijke. De gemeenteraden, 
de colleges van B en W en de burgemeesters behouden, ook als de 
gemeente deelneemt aan een gemeenschappelijke regeling, hun regelge-
vende en bestuurlijke bevoegdheden. 

Wanneer nu nader wordt bezien welke rol de gemeenschappelijke 
regelingen vervullen, dan valt op dat het vooral gaat om het treffen van 
voorzieningen waarvan het ondoelmatig of onnodig kostbaar zou zijn 
wanneer iedere gemeente voor zich ze zou treffen zoals het inrichten en 
gebruiken van een brandweeralarmcentrale alsmede het aanschaffen en 
onderhouden van specifiek materieel. Ook ligt het in veel gevallen voor de 
hand de advisering over brandpreventieve maatregelen en voorzieningen 
gezamenlijk te behartigen. Een zeer belangrijk aspect van de regionale 
samenwerking is voorts het onderling verlenen van bijstand. Daardoor 
worden aanzienlijke besparingen op het gebied van het potentieel bereikt. 

Mijn conclusie voor wat betreft het karakter van de bestaande regionale 
samenwerking inzake de brandweer kan, gelet op het voorgaande, geen 
andere zijn dan dat deze wordt gekenmerkt door supplementariteit ten 
aanzien van gemeentelijke taken. Naar mijn oordeel zijn de regionale 
samenwerkingsverbanden te beschouwen als een vorm van verlengd 
lokaal bestuur en vormen zij geen aanzet tot, laat staan de realisering van 
een vierde bestuurslaag. In de volgende paragraaf zal ik nader uiteenzetten 
dat dit evenzeer het geval zal zijn met de gemeenschappelijke regelingen, 
die op basis van dit voorstel zullen ontstaan. 

Par. IV. De regionalisatie ingevolge het voorstel van wet 

a. Het karakter van de toekomstige brandweersamenwerking in regionaal 
verband 

In de voorgaande paragrafen heb ik een provinciale brandweer als 
mogelijke optie voor de toekomst afgewezen. Voorts heb ik het karakter 
van verlengd lokaal bestuur van de huidige regionale samenwerking 
onderstreept, daarbij afstand nemend van hetgeen daaromtrent in met 
name het nader rapport werd gesteld. 

Ik acht een en ander om tweeërlei reden geboden. In de eerste plaats wil 
ik vermijden dat de verdere discussie over het onderhavige voorstel 
vertekend zou worden door overwegend theoretische beschouwingen over 
het bestuurlijk karakter van de huidige regionale brandweerverbanden. In 
de tweede plaats wil ik de indruk wegnemen, die uit de memorie van 
toelichting bij ontwerp-ll had kunnen ontstaan, dat de gemeenten, samen-
werkend in regionaal verband, in principe niet in staat zouden zijn de 

1 Ik laat hier ter zijde het feit dat er gemeenten 
zijn die «hun» brandweer hebben uitbesteed 
aan een grotere gemeente. Het betreft ± 70 
gemeenten. Voor een karakterisering van de 
bestaande gemeenschappelijke regelingen is 
dit niet relevant. 
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brandweertaak naar behoren te behartigen. Ik ben daarentegen van 
oordeel dat de gemeenten daartoe zeer wel in staat zijn. Dit voorstel van 
wet gaat hiervan uit. 

De brandweersamenwerkingsverbanden, die op basis van de nieuwe 
Brandweerwet zullen ontstaan, behouden het karakter van verlengd lokaal 
bestuur. Uitgegaan wordt van de lokale brandweerzorg en van de regiona-
lisatie die door intergemeentelijke samenwerking met stimulering door de 
Interimregeling rijksbijdragen regionale brandweren is gegroeid. In het 
vervolg van deze paragraaf zal blijken dat de brandweerregionalisatie 
binnen afzienbare tijd in het kader van de nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen zal kunnen functioneren. Zoals bekend, wordt met dat voorstel 
van wet onder meer beoogd de bestuurlijke banden met de gemeenten aan 
te halen. 

Door aan provinciale staten de bevoegdheid toe te kennen gemeenten 
aan te wijzen die samen een gemeenschappelijke regeling inzake de 
brandweer aangaan, creëert de wetgever de mogelijkheid op korte termijn 
de nog witte plekken op de kaart in te vullen en eventuele bijstellingen aan 
te brengen. De opdracht een aantal in de wet genoemde taken in de 
gemeenschappelijke regelingen te regelen, waarborgt de noodzakelijke 
uniformiteit en de onderlinge inzetbaarheid van de brandweren. Voorts legt 
dit voorstel van wet de basis voor de opbouw van de rampenbestrijdings-
organisatie waarvan de brandweer de kern zal vormen, ook voor buitenge-
wone omstandigheden. Dit laatste element wordt door de tweede nota van 
wijziging in het voorstel van wet gebracht. Bij deze nota van wijziging 
wordt het voorstel voorts ontdaan van onnodig centraliserende instrumen-
ten, hetgeen een onderstreping betekent van het vertrouwen in een 
gedecentraliseerde opbouw van de brandweerorganisatie. Ik wijs erop dat 
in paragraaf X van deze memorie de aangebrachte wijzigingen worden 
toegelicht. Waar nodig zal ik in de tekst daarnaar vooruit wijzen. 

b. Nadere vragen over de aansluiting van het voorstel van wet op de 
ontwerp-Wet gemeenschappelijke regelingen 

In het voorlopig verslag werden door alle fracties vragen gesteld met 
betrekking tot de regionalisatie ingevolge het wetsvoorstel die samenhangen 
met het feit dat het aanvankelijk was bedoeld voor een overgangsfase naar 
een provinciale brandweer. Daarbij kwam een zekere beduchtheid naar 
voren dat het voorstel niet geheel zou aansluiten op de ontwerp-Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in de vorm waarin deze destijds bij 
de Tweede Kamer lag. 

Ik heb er begrip voor dat in het voorlopig verslag enige verbazing werd 
geuit over het feit dat het voorstel ongewijzigd zou kunnen dienen ter 
regeling van de brandweerregionalisatie als vorm van verlengd lokaal 
bestuur. Gaarne wil ik nader ingaan op de vragen en opmerkingen in het 
voorlopig verslag betreffende de aansluiting op de ontwerp-Wgr. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden de eis dat de regeling van 
de regionalisatie van de brandweer zal moeten voldoen aan hetgeen zij in 
het voorlopig verslag over de ontwerp-Wgr (kamerstukken II 1981/1982, 
16 538, no. 6, blz. 7 en 8) hadden gesteld. Met betrekking tot de regionalisatie 
van de brandweer wezen deze leden in het bijzonder nog op twee door hen 
gestelde eisen ten aanzien van hulpstructuren, namelijk: geen hiërarchische 
verhouding tussen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
gemeenten en ordening en bundeling van gemeenschappelijke regelingen, 
dus een vorming van samenwerkingsgebieden. 

De leden van de C.D.A.-fractie koesterden enige vrees dat door het 
ontwerp een van de doelstellingen van de Wgr, namelijk het voorkomen 
van een vierde bestuurslaag, zou worden doorkruist. Met name achtten zij 
het opleggen van een minimumtakenpakket in artikel 3 onjuist omdat aldus 
de indruk zou worden gewekt als zouden de aan de regio's opgedragen 
taken uitsluitend en blijvend intergemeentelijk moeten worden geregeld. 
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Ook de leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of, indien de brand-
weerregio's het karakter van hulpstructuur zullen krijgen, dit gevolgen zou 
hebben voor de tekst van artikel 3. 

De leden van de fractie van D'66, die blijkens hun bijdrage aan het 
voorlopig verslag met artikel 3 geen moeite hadden en overigens vonden 
dat het wetsontwerp goed spoort met de ontwerp-Wgr, stelden de vraag of 
de regeling in artikel 4 de idee van vrijwillige samenwerking tussen 
korpsen niet ontkracht door de verplichte oplegging van samenwerking 
door gedeputeerde staten. In dezelfde geest reageerde de S.G.P.-fractie op 
de bepaling in artikel 3 die provinciale staten de verplichting oplegt de 
gemeenten aan te wijzen die te zamen een brandweerregio moeten 
vormen. Deze vragen betreffen, zo vat ik samen, de problematiek rond de 
vierde bestuurslaag en de vraag of «aanwijzing» en «verplichte oplegging» 
zich verdragen met de uitgangspunten die aan verlengd lokaal bestuur ten 
grondslag liggen. 

Met de fracties, in het voorlopig verslag aan het woord, meen ik dat hier 
de artikelen 3 en 4 essentieel zijn, gelezen, zo voeg ik daaraan toe, in het 
verband van artikel 1. Naar hun tekst gemeten bevatten deze artikelen niets 
anders dan een regeling van de brandweer als een vorm van verlengd 
lokaal bestuur als aanvankelijk voorzien in de ontwerp-Wgr. 

Artikel 1 stelt de gemeentelijke brandweer voorop. Het legt het zwaartepunt 
van de brandweerzorg geheel bij de gemeenten. 

Artikel 3 geeft een wettelijke grondslag aan regionale brandweersamen-
werking zoals deze in de praktijk in vele delen van het land reeds tot stand 
is gekomen. Op het karakter hiervan als hulpstructuur behoef ik hier niet 
nader in te gaan na hetgeen in paragraaf III van deze memorie is gezegd. 

Aan het voorgaande doet niet af dat provinciale staten ingevolge artikel 
3, eerste lid, de gemeenten dienen aan te wijzen die te zamen een gemeen-
schappelijke regeling inzake de brandweer aangaan, welke regeling 
blijvend in de uitvoering van een aantal taken zal moeten voorzien. Ook de 
bepaling van artikel 4, op grond waarvan gedeputeerde staten eventueel 
een gemeenschappelijke regeling kunnen opleggen, betekent geen loslaten 
van de brandweer als vorm van verlengd lokaal bestuur. Op de wenselijkheid 
en noodzaak van deze artikelen kom ik in onderdeel c van deze paragraaf 
terug. Hier wijs ik erop dat er ingevolge het voorstel van wet geen hiërar-
chische verhoudingen worden geschapen tussen de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden ter zake van de brandweer en de gemeenten. De 
regionale brandweer zal ingevolge het wetsvoorstel geen verordenende 
bevoegdheid krijgen, noch de bevoegdheid aanwijzingen te geven betref-
fende het gemeentelijk brandweerbeleid. 

Uit het vorenstaande volgt dat het voorstel van wet nog geheel past 
binnen de doelstelling (voorkomen van een vierde bestuurslaag) van de 
ontwerp-Wgr, zoals deze ten tijde van het uitbrengen van het voorlopig 
verslag bij de Kamer lag. Voor een goed begrip van de reikwijdte van het 
door het voorstel van wet voorgeschreven stelsel van regionalisatie acht ik 
het van belang dit te onderstrepen. 

Daarbij moet nog op het volgende worden gewezen. Zoals bekend wijst 
dit kabinet de vorming van een vierde bestuurslaag af. Eveneens wijst het 
de zogenaamde doe-provincies af. Oplossing van de regionale problematiek 
dient primair te geschieden door de gemeenten zelf door intergemeentelijke 
samenwerking in de vorm van verlengd lokaal bestuur. De mogelijkheden 
op dit punt worden verruimd door het vervallen van de insnoeringsbepaling 
in de ontwerp-Wgr. 

Het vervallen van het insnoeringsartikel uit dat voorstel is overigens niet 
van belang ontbloot met het oog op een in de toekomst eventueel verder-
gaande ontwikkeling van de brandweerregio's. Het wetsvoorstel, dat een 
aantal minimumeisen stelt, laat immers de mogelijkheid open dat de 
gemeenten zelf verdergaande gemeenschappelijke regelingen zullen gaan 
treffen. Het is denkbaar dat door een dergelijke ontwikkeling alsnog de 
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behoefte aan planning, coördinatie en sturing van de brandweersamenwer-
kingsverbanden ten aanzien van de deelnemende gemeenten ontstaat. De 
ontwerp-Wgr zoals deze thans luidt, vormt dan geen beletsel. 

c. Territoriale indeling van brandweerregio's en samenwerkingsgebieden 
ingevolge de ontwerp-Wgr 

Betreft het voorgaande vooral de problematiek rond de vierde bestuurs-
laag, er is nog een ander aspect in de onderlinge relatie tussen beide 
wetten dat de aandacht vraagt. Dit aspect betreft de territoriale indeling 
van de brandweerregio's en het oogmerk van de Wgr bestaande en 
toekomstige gemeenschappelijke regelingen te bundelen in samenwerkings-
gebieden. Hiervoor vroegen de leden van de fractie van de P.v.d.A. de 
aandacht. Ook de G.P.V.-fractie wees erop dat er volgens de in behandeling 
zijnde ontwerp-Wgr in het land samenwerkingsgebieden komen waarbinnen 
de intergemeentelijke samenwerking zich in principe moet afspelen. Reeds 
nu houden gemeenten - aldus deze fractie - hiermee rekening. Zij verbond 
daaraan de vraag of het in het voornemen van de regering ligt de afhandeling 
van de Brandweerwet en de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen te 
laten samenlopen. Indien dit niet het geval zou zijn, zou het dan niet 
wenselijk zijn de afhandeling van de ontwerp-Wgr te bespoedigen en in de 
Brandweerwet als algemene regel te stellen dat uitgegaan moet worden 
van de samenwerkingsgebieden. 

Erkend kan worden dat er een zekere spanning kan ontstaan tussen 
Brandweerwet en de Wgr op het onderhavige terrein. Dit blijkt indien beide 
wetten worden vergeleken. Ingevolge de Wgr moeten provinciale staten 
binnen één jaar na het in werking treden van die wet hun provincies 
indelen in samenwerkingsgebieden. Bestaande en nieuwe gemeenschap-
pelijke regelingen moeten binnen deze samenwerkingsgebieden worden 
gebundeld. De Wgr kent de provincies stuurinstrumenten toe om dit proces 
te begeleiden (goedkeuring van de aan de samenwerkingsgebieden aan te 
passen gemeenschappelijke regelingen en, indien een zwaarwegend 
openbaar belang dit vordert, eventueel oplegging van gemeenschappelijke 
regelingen). Voor dit saneringsproces is in de Wgr vijf jaar uitgetrokken, 
waarbij evenwel het begin van de periode territoriaal kan worden gediffe-
rentieerd. 

De ontwerp-Brandweerwet kent een eigen instrumentarium om tot 
gemeenschappelijke regelingen inzake de brandweer te komen. Ingevolge 
dit voorstel wijzen provinciale staten binnen één jaar na het in werking 
treden van de Brandweerwet degemeenfenaandieeen gemeenschappelijke 
regeling moeten aangaan. Doen de gemeenten dit niet, dan legt de provincie 
binnen één jaar na de aanwijzing van de gemeenten een regeling op. Het 
instrumentarium van de Brandweerwet om tot regionale samenwerking te 
komen is dus stringenter dan het instrumentarium in de Wgr. 

Het eigen instrumentarium van de Brandweerwet is noodzakelijk om op 
korte termijn in het gehele land regionale samenwerking tot stand te 
brengen. Dit is niet alleen voor de brandweer zelf van essentieel belang, 
maar ook met het oog op de noodzaak zo snel mogelijk een nieuwe 
rampenbestrijdingsorganisatie tot stand te brengen en de Organisatie 
Bescherming Bevolking op te heffen. 

De spanning die zich tussen beide wetten kan voordoen betreft het feit 
dat de mogelijkheid niet behoeft te zijn uitgesloten dat de samenwerkings-
gebieden ingevolge de Wgr en de brandweerregio's niet aanstonds geheel 
zullen samenvallen. Voorts bestaat er bij handhaving van de eigen procedure 
in de ontwerp-Brandweerwet een zekere discrepantie ten aanzien van 
andere bijzondere wetten, die ingevolge de overgangsbepalingen van de 
Wgr hun eigen instrumentarium inzake regionalisering verliezen. Bij het 
zoeken naar een oplossing voor deze problematiek heb ik twee randvoor-
waarden gesteld. 
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a. Ten behoeve van de zo noodzakelijke snelle opbouw van de brandweer-
en rampenbestrijdingsorganisatie dienen er op zo kort mogelijke termijn op 
basis van de nieuwe Brandweerwet in het gehele land brandweerregio's tot 
stand te komen. Zo niet, dan komt de reorganisatie van de rampenbestrijding 
op losse schroeven te staan. 

b. Het beleid ten aanzien van de Wgr en met name de bundelingsgedachte 
mag niet door de Brandweerwet worden doorkruist. 

Binnen deze randvoorwaarden kan het volgende ter zake van de brand-
weerregionalisatie worden gedaan: 

1. Het eigen aanwijzings- en opleggingsinstrumentarium in de ontwerp-
Brandweerwet wordt gehandhaafd totdat in het gehele land brandweerre-
gio's op basis van de Brandweerwet zijn geformeerd. 

2. Als het proces, genoemd onder 1, is afgerond vervalt het eigen 
opleggings- en aanwijzingsinstrumentarium van de Brandweerwet. 

3. Bij de provincies zal er op worden aangedrongen dat in de opbouwfase 
van de brandweerregio's rekening zal worden gehouden met de indeling in 
samenwerkingsgebieden ingevolge de Wgr. 

Ik meen dat aldus de mogelijke spanning tussen beide wetten goeddeels 
zal worden opgeheven, aangezien een blijvend uiteenlopen van de brand-
weerregio's en de samenwerkingsgebieden ingevolge de nieuwe Wgr zal 
worden voorkomen. 

Aansluitend op het vorenstaande verlangt nog een aantal vragen uit het 
voorlopig verslag betreffende de aanwijzings- en opleggingsprocedure 
beantwoording. 

De leden van de fractie van D'66 waren voorshands van oordeel dat de 
bevoegdheid van gedeputeerde staten, ingevolge artikel 4, om gemeenten 
een regeling op te leggen indien binnen een jaar na aanwijzing door 
provinciale staten nog geen regeling aan hun goedkeuring is onderworpen, 
het beginsel van vrijwillige samenwerking ontkracht. Zij deden de suggestie 
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 krijgen. 
Ik meen dat ik aan deze suggestie geen gevolg moet geven. Het ligt niet in 
de lijn der verwachtingen dat gedeputeerde staten in ruime mate van deze 
bevoegdheid gebruik zullen moeten maken. Immers, de aanwijzing van 
gemeenten door provinciale staten zal in nauw overleg met de gemeente-
besturen tot stand komen. Voor die gevallen echter waar onverhoopt geen 
overeenstemming kan worden bereikt kan de onderhavige bevoegdheid 
niet worden gemist. Het betreft hier een afweging van belangen waarbij de 
vrijwilligheid niet altijd kan prevaleren boven de noodzaak om zo snel 
mogelijk een draagvlak voor een adequate brandweerorganisatie en de 
nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie te leggen. 

De leden van de fractie van het C.D.A., die het wel eens waren met het 
streven om binnen afzienbare tijd de thans nog bestaande witte plekken op 
de kaart te laten verdwijnen, was het niet duidelijk welke uitgangspunten 
provinciale staten hebben te hanteren bij de aanwijzing van de gebieden 
waarbinnen een brandweerregio moet worden gevormd. Ik ben van 
oordeel dat dit aan provinciale staten kan worden overgelaten en acht het 
daarom overbodig om ter zake in de wet criteria op te nemen. Provinciale 
staten zullen in overleg met de gemeenten de gebieden vaststellen, daarbij 
zeker in aanmerking nemend hetgeen in den lande reeds is gegroeid. Naar 
aanleiding van een desbetreffende vraag van de leden van de C.D.A.-fractie 
merk ik nog op dat provinciale staten bij hun aanwijzing niet altijd zo strikt 
te werk behoeven te gaan dat een brandweerregio in niet meer dan één 
provincie mag liggen, al is dat wel wenselijk. De bedoelde leden lazen een 
dergelijke suggestie in bijlage B van de nota «Contouren van de rampbe-
strijding». Ik wijs erop dat in de Contourennota is uitgegaan van een model 
met 42 regio's als uitgangspunt voor de berekeningen in de nota. Het 
aangegeven getal is dus niet meer dan een werkgetal. De nota bevat 
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2 Het feit dat de VNG aarzeling betoont ten 
aanzien van de wenselijkheid de brandweerre-
gio's een minimumtakenpakket op te leggen 
doet daaraan niet af. 

vanzelfsprekend geen voorschriften ter zake van het door provinciale staten 
te vormen beleid. Mocht in de toekomst blijken dat brandweerregio's die 
de provinciegrens overschrijden noodzakelijk zijn, dan biedt artikel 4, derde 
lid, van het wetsvoorstel (aanwijzing door de Kroon) uitkomst. 

d. Het voorstel van wet als basis voor de brandweer als kern van de 
rampenbestrijdingsorganisatie 

In het voorlopig verslag werden vragen gesteld of het wetsvoorstel 
voldoende basis biedt voor de brandweer om in de toekomst te kunnen 
functioneren als kern van de rampenbestrijdingsorganisatie. Ik ben daarvan 
overtuigd en zal dit in het onderstaande toelichten. 

Met name de leden van de P.v.d.A. toonden op dit punt enige twijfel. Als 
het wetsontwerp niet meer beoogt dan een regeling te treffen voor de 
brandweerregio's als een hulpstructuur voor de uitvoering van in wezen 
gemeentelijke taken, zo formuleerden deze leden hun vraag, is deze 
structuur dan toereikend voor de taken die de regionale brandweer in de 
toekomst als kern van de rampenbestrijdingsorganisatie, in het bijzonder 
bij grootschalige rampen moet gaan uitoefenen? 

Bij de beantwoording van deze vraag moet het volgende in aanmerking 
worden genomen. Zoals in de memorie van toelichting is vermeld, dient de 
regionalisatie van de brandweer een aantal doeleinden. In de eerste plaats 
is zij noodzakelijk met het oog op de eigenlijke brandweertaak, daaronder 
begrepen de technische hulpverlening. Onomstreden is dat de gemeentelijke 
schaal waarop de brandweer is georganiseerd een regionale aanvulling 
behoeft om deze taak naar behoren te kunnen vervullen. 

De aanwijzing door provinciale staten op grond van artikel 3, eerste lid, 
van de gemeenten die een gemeenschappelijke regeling inzake de brandweer 
zullen aangaan waarborgt dat het gehele land inderdaad regionaal zal 
worden ingedeeld op een schaal die voor een goede brandweerzorg 
geëigend moet worden geacht. Het minimumtakenpakket ingevolge het 
tweede lid (nieuw) van artikel 3 garandeert dat de brandweren de nodige 
uniformiteit zullen hebben in materiële en personele uitrusting om elkaar 
de nodige bijstand te verlenen en eventueel gezamenlijk op te treden bij 
grootschalige gebeurtenissen. Ik meen dat een zodanige hulpstructuur, in 
aansluiting op het systeem van de ontwerp Wgr, voldoende is om een 
goede brandweer- en hulpverleningszorg te verwezenlijken en constateer 
dat het oordeel van onder meer de VNG en de brandweerverenigingen 
daarbij aansluit2. 

Een tweede doelstelling van de regionalisatie van de brandweer is de 
brandweer de instrumenten te verschaffen om samen met andere diensten 
rampen te kunnen bestrijden. Ook hierin voorziet het wetsvoorstel door, 
het moge worden herhaald, de brandweer zelf adequaat te organiseren, en 
daarenboven in artikel 3, tweede lid, 1° onder e (nieuw) het voorbereiden 
van de coördinatie bij het bestrijden van rampen aan de regionale brand-
weren op te dragen. In de toelichting op de artikelen (paragraaf X) wordt 
hier nader op ingegaan. 

Om de betekenis van bedoelde bepaling in het geheel van de rampenbe-
strijdingsorganisatie te kunnen waarderen is het noodzakelijk de ontwerp-
Brandweerwet en de ontwerp-Rampenwet in hun onderlinge verhouding te 
zien. 

Ingevolge de ontwerp-Rampenwet (kamerstukken II 1981, 16978, nr. 2) 
zal het zwaartepunt bij de rampenbestrijding bij de gemeenten worden 
gelegd. In de memorie van toelichting bij dat voorstel is uiteengezet hoe de 
rampenbestrijdingsorganisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
bestaande diensten (politie, brandweer, ambulancediensten enz.) zal 
functioneren. In de memorie van antwoord en in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag wordt een en ander nader uitgewerkt aan de hand van 
vragen die daaromtrent in het voorlopig verslag zijn gesteld. In paragraaf II 
van die memorie wordt, omdat misverstand op dit terrein niet uitgesloten 
lijkt te zijn, benadrukt dat de rampenbestrijdingsorganisatie niet zal bestaan 
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uit een parmanent geïntegreeid geheel of, mei aridere woordi n, een 
organisatie waarvan het beheer en waaiovei het gezay in één hand I 
De rampenbestrijdingsorganisatie zal woulen samengesteld uit b( 
diensten die ieder voor zich een wettelijke regeling kennen, waarbij d« 
Rampenwet aanvullende voorzieningen treft in du sfeer • an planning, 
coördinatie, bevelvoering en bijstand, ben akiiis opgezette rampenbe >tn 
dingsorganisatie heeft om te kunnen fun 
kern nodig. Daarvoor zal de Brandweeiwet de grondslag IJIO< ;;.; 

Ik wees reeds op artikel 3, tweede lid, 1 ondei e, Jat de bran in , rn 
de voorbereiding van de coördinatie bij de bestrijding van ran len r,[)ijr<iti,| 
Deze coördinatie betreft uiteraard de ondei linge afstemn ii 
brandweerkorpsen zelf, maar de bepaling ziet uuk op de vuo bereiding van 
de coördinatie bij de bestrijding van rampen in de zin van de Rarn| ei 
waarbij de inzet van andere diensten en disciplines is "ereisi 

Ingevolge de Rampenwet zijn de gemeenten verantwoordelijk voo 
rampenbestrijding en voor de voorbereiding daarop. Dooi her instrumem 
van de rampenplannen en rampbestrijdinysplannen vinden •!• i 
voorbereidingen plaats. De gemeente kan als deelnemer aan de gemeen 
schappelijke regeling voor de voorbereiding op eventuele ramden et n 
beroep doen op het in de regio aanwezige deskundige personeel dat 
ingevolge de ontwerp-Brandweerwet ten behoeve van de ge neenten op , ! 

rampenbestrijding voorbereidt. 
Daar de brandweer de kern van de iainpi nbestrijdingi 

zijn, zullen de gemeenten en de regionale brandweer waarv.m ZIJ deel 
uitmaken samen bezien hoe andere diensten, met behoud van iedeis 
specifieke verantwoordelijkheid, als het ware om de brand 
gegroepeerd kunnen worden in de vorm \/dn gezamenlijk optreden, gebi i 
makend van aanwezige verbindingsmiddelen en dei gelijke, hen en andei 
dient te worden vastgelegd in de gemeentelijke rampenplannf n en i a 
bestedingsplannen. Doordat de regionale brandweren een groti 
bestrijken wordt bevorderd dat de gemeenten bij hun voorbereidingen 
rekening houden met eikaars omstandigheden, hetgeen vooral I 
schalige rampen van wezenlijk belang is. 

Niet alleen in de sfeer van de voorbereiding, maar ook voor het daadwei 
keiijk optreden bij rampen bevat het voorstel van wet een regeling. \i lil el 
3, derde lid (nieuw), laatste zinsnede schrijft voor dat de genu enschapi 
regeling bepalingen moet bevatten over de feitelijke leidnuj 
brandweer bij het optreden in groter verband. Hierbij moet met alleen 
gedacht worden aan optreden, in intraregionaal verband, van verscheid me 
korpsen ter bestrijding van brand, maar ook aan optreden in 
waarbij inzet van diensten van andere disciplines is vereist I ulling 
van de memorie van toelichting vermeld ik hiei nog dat hel ooi chrift dal 
de gemeenschappelijke regeling bepalingen beval omtrenl de Fi iti ; 

leiding, niet betekent dat in alle voorkomende gevallen een a 
commandant van de brandweer van de meest betrokken <|i . net de 
leiding moet worden belast. Al naar gelang de omstandighed sn < 
van de ramp kan gedacht worden aan de plaatselijke cumi i de 
commandant van de regionale brandweer of bij vooi beeld di 
van de brandweer van de centrumgemeente 

In dit verband is het dienstig erop te wijzen dat op grond van amkei i 
van de ontwerp-Rampenwet de burgemeester het opperbevel heen in 
geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daai an 
Ingevolge het tweede lid van dat artikel berust de operationele leiding van 
de rampbestrijding bij degene die de leiding van de brandt eer hei ft. Deze 
laatste bepaling moet worden gezien in relatie tot artikel 3, derde lid, van 
de ontwerp-Brandweerwet. De burgemeester bepaalt wie de operationele 
leiding heeft, waarbij hij een beroep kan doen op de regionale brandw< 
indien de omstandigheden ertoe nopen. Op dit punt kunnen oveiiyens 
vooraf afspraken worden gemaakt. 
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Ik meen dat er zo een voldoende basis is om de brandweer als kern van 
de rampenbestrijdingsorganisatie te kunnen laten functioneren. Ook ben ik 
van mening dat de ontwerp-Brandweerwet te zamen met de ontwerp-Ram-
penwet de gemeenten voldoende wettelijke instrumenten verschaft om 
hen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding 
waar te maken. 

Hierbij past wel de aantekening dat ik tot dit oordeel kom, ervan uitgaande 
dat de regionale samenwerking inderdaad zal worden gestructureerd als in 
het wetsvoorstel voorzien. Zo kan ik niet meegaan met de opvatting van de 
leden van de fractie van het C.D.A., verwoord in het voorlopig verslag, dat 
het onjuist zou zijn dat het wetsontwerp blijvend een minimumtakenpakket 
aan de regio's oplegt. Hoezeer ik ook met deze leden van mening ben dat 
de gemeenten in staat zijn gebleken via samenwerkingsverbanden de hun 
toevertrouwde verantwoordelijkheid voor de brandweer op adequate wijze 
te dragen, toch meen ik dat het gemeentelijk initiatief hier en daar te kort is 
geschoten. Ik moet erop wijzen dat de regiovorming, zoals tot nu toe 
gerealiseerd, een zeer langdurig proces is geweest, waarbij een stimulans 
van het Rijk in de vorm van de Interimregeling rijksbijdragen regionale 
brandweren niet kon worden gemist. Ook het feit dat er nog altijd witte 
plekken op de landelijke kaart aanwezig zijn geeft aan dat aansporingen 
van buiten soms onontbeerlijk zijn. Voorts acht ik het uitgesloten dat de 
klok teruggedraaid zou kunnen worden in zoverre, dat de gemeenten de 
vrijheid zouden hebben op een gegeven moment de regionale samenwerking 
te beëindigen. Wil de brandweer als gemeentelijke organisatie aan haar 
doel blijven beantwoorden mede met het oog op haar kernfunctie in het 
kader van de rampenbestrijdingsorganisatie, dan is een blijvende regionale 
samenwerking met een in de wet omschreven minimumtakenpakket een 
voorwaarde. 

Enige nadere beschouwing verlangt nog de vraag van de leden van de 
fractie van het C.D.A. of de brandweerregio's, zoals ze ingevolge artikel 3 
worden toegerust, nog wel als een vorm van verlengd lokaal bestuur te 
beschouwen zijn. Op dezelfde gronden als waarop ik de bestaande brand-
weerregio's in paragraaf III van deze memorie als een vorm van verlengd 
lokaal bestuur karakteriseerde, zou ik deze vraag bevestigend willen 
beantwoorden. Aan het karakter van de samenwerking doet het feit dat een 
minimumtakenpakket wordt opgelegd niet af. Dit pakket sluit aan bij wat in 
de praktijk reeds in vele delen van het land is gegroeid. Het zwaartepunt 
van de brandweer- en hulpverleningszorg blijft geheel bij de gemeenten. 
Voor wat de rampenbestrijdingsorganisatie betreft wordt een en ander nog 
geaccentueerd doordat de ontwerp-Rampenwet de verantwoordelijkheid 
voor de rampenbestrijding in de eerste plaats bij de gemeenten legt. De 
brandweerregio's leveren een professioneel apparaat ten dienste van de 
gemeenten ter voorbereiding van de coördinatie van de rampenbestrijdings-
activiteiten van de verschillende betrokken diensten. Samenvattend zou 
ik de regionale samenwerking willen kenschetsen als bestuurlijk licht, 
technisch-operationeel zwaar; zwaar genoeg om de spil van de rampenbe-
strijding te zijn. 

Par. V. Decentralisatie, deregulering 

Unaniem hebben de fracties, die aan het voorlopig verslag hebben 
bijgedragen, hun afkeuring uitgesproken over het, naar hun mening, 
centralistische karakter van het wetsontwerp met de er in vervatte moge-
lijkheden tot regelgeving bij algemene maatregel van bestuur. 

Zo hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie, gezien de regeringsnota over 
decentralisatie van rijkstaken, met verbazing van die mogelijkheden kennis 
genomen. Zij vroegen zich af waarom de vrij algemene afkeuring daarvan 
door verschillende adviesinstanties niet is verwerkt in het voorliggende 
wetsontwerp. Vooralsnog konden zij zich niet aan de indruk onttrekken dat 
het in de huidige vorm centralistische trekken vertoont. Zij releveerden 
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daarbij het verzoek van de VNG om een nadere motivering te geven in die 
gevallen waarin een algemene maatregel van bestuur onontkoombaar 
geacht werd. De P.v.d.A.-fractie verzocht de regering de algemene maatregel 
van bestuur-mogelijkheden van artikel 1, lid 3, artikel 12, lid 2 en 3, artikel 
14, lid 2 en artikel 14 lid 3 nog eens te bezien. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen hoe de vele centralistische 
voorschriften in het ontwerp te rijmen zijn met de constatering van de 
regering dat over het algemeen de brandweervoorzieningen die de gemeente 
ter beschikking staan een aanvaardbaar niveau bereiken. Zij twijfelden aan 
de effectiviteit van de rijksvoorschriften betreffende de sterkte, in het 
verlengde waarvan zij de regels over aanstellings- en keuringseisen, 
rangen e.d. (artikel 14, lid 1) en over opleidingen (artikel 14, lid 2) noemden. 

Vrees voor centralisatie van bevoegdheden klonk eveneens door in de 
bijdragen van de hand van de V.V.D.- en de S.G.P.-fractie. De leden van 
deze fracties merkten daarbij op dat de vele algemene maatregelen van 
bestuur-mogelijkheden in het ontwerp de weg kunnen openen naar een te 
detaillistische bemoeienis op centraal niveau. De leden van de C.D.A.- en 
de S.G.P."fracties legden voorts een relatie met buitengewone omstandig-
heden. De S.G.P.-fractie achtte delegatie begrijpelijk voor zover het om 
regelgeving op dit punt gaat. De C.D.A.-fractie vroeg om een nadere 
uiteenzetting over dit onderwerp. 

De indringende vragen van de fracties over de mogelijkheden die het 
voorstel van wet biedt tot regelgeving bij algemene maatregel van bestuur 
zijn voor mij aanleiding geweest het voorstel op dit punt aan een kritische 
beschouwing te onderwerpen. Daarbij heb ik betrokken wat ten aanzien 
van de brandweer in het Decentralisatieplan (kamerstukken II 1982/1983, 
16492, nr. 7) wordt opgemerkt. Bedoelde passage (blz. 55-56) luidt: 

«Het kabinet deelt de mening van de verschillende adviesinstanties dat 
de brandweerzorg een gemeentelijke zorg dient te blijven. Wel zal het Rijk 
gelet op zijn verantwoordelijkheid eisen aan de brandweer moeten kunnen 
stellen, maar de wet zal bij het openen van de mogelijkheid daartoe niet 
verder moeten gaan dan te waarborgen dat gemeenten voorzien in een 
verantwoord minimumniveau van de brandweer, alsmede dat zij voor de 
grootschalige aspecten een samenwerkingsregeling aangaan. Het ontwerp 
voor een nieuwe Brandweerwet zal zoals aangekondigd in decentrale zin 
gewijzigd worden. Daarbij zal het met name gaan om intrekking van 
bepalingen betreffende het toezicht en intrekking c.q. aanpassing van een 
aantal van rijkswege te geven voorschriften. Het kabinet zal bij de memorie 
van antwoord, die binnenkort zal worden uitgebracht, met wijzigingsvoor-
stellen terzake komen. De bijdrageregeling regionale brandweer is inmiddels 
in verband met de sanering van de specifieke uitkeringen aangemerkt voor 
overheveling naar de algemene uitkering (zie wetsontwerp 17 737).» 

Ten slotte heb ik het voorstel van wet nog bezien op mogelijkheden tot 
deregulering. Zoals bekend is het, met vele andere, voorwerp van onderzoek 
geweest ten einde tot versobering en vereenvoudiging van regelgeving te 
komen. De werkgroep die ten behoeve van de commissie-Geelhoed het 
voorstel nader heeft onderzocht, heeft een aantal dereguleringsvoorstellen 
aan de commissie gedaan, waarvan ik met instemming heb kennis genomen. 
Blijkens het eerdergenoemde Eindbericht (blz. 119) heeft de commissie 
ingestemd met de door de werkgroep aanbevolen vereenvoudigingen en 
voorgesteld deze bij nota van wijziging over te nemen. Het kabinet heeft 
daarmede ingestemd. Ik heb dan ook de voorstellen overgenomen en in de 
tweede nota van wijziging verwerkt. Voor een nadere toelichting op de 
wijzigingen verwijs ik naar paragraaf X van deze memorie. Gebleken is 
overigens dat wijzigingen die in het kader van de deregulering gewenst zjn 
in een aantal gevallen parallel lopen met wijzigingen die uit een oogpunt 
van decentralisatiebeleid geboden zijn. Beide operaties, zo zou men 
kunnen zeggen, ondersteunen elkaar. Dat behoeft geen verbazing te 
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wekken wanneer men bedenkt dat het hier gaat om een relatief groot 
aantal nadere uitvoeringsregelingen die én het gevaar van centralisatie én 
van te verfijnde regelgeving in zich bergen. 

Mijn beschouwing heeft mij tot de conclusie gebracht dat het aantal 
mogelijkheden tot regelgeving bij algemene maatregel van bestuur in het 
voorstel van wet inderdaad te groot is. Ik voeg hier wel aan toe dat bijna de 
helft hiervan in de huidige Brandweerwet voorkomt en in het verleden niet 
tot problemen aanleiding heeft gegeven. Ook in het voorlopig verslag komt 
op bedoelde bepalingen geen kritiek voor. Ik heb ze evenwel niet buiten 
beschouwing willen laten uit hoofde van de overweging dat wettelijke 
bepalingen die in het verleden niet bezwaarlijk zijn gebleken thans wellicht 
wél minder gewenst geacht kunnen worden. De volgende artikelleden, een 
mogelijkheidtot regelgeving bij algemene maatregel van bestuur bevattend, 
kunnen mijns inziens vervallen: artikel 12, tweede lid; artikel 14, derde lid; 
artikel 17, eerste lid, onder a; artikel 17, tweede lid; artikel 19, zevende lid. 

Wijzigingen stel ik voor ten aanzien van artikel 1, derde lid, artikel 14, 
aerste en tweede lid, en artikel 17, eerste lid, onder b. Ook artikel 11 wordt 
gewijzigd, doch daaraan ligt een andere reden ten grondslag. Zie paragraaf 
X, waarin de artikelen nader worden toegelicht. Die paragraaf bevat ook 
een motivering voor elk van de andere voorstellen, in deze paragraaf 
aangegeven. 

Tot slot wil ik nog twee zaken onder de aandacht brengen. In de eerste 
plaats zij ter voorkoming van misverstand opgemerkt dat zowel het streven 
naar decentralisatie als dat naar deregulering meer wijzigingen opleveren 
dan alleen die ten aanzien van de regelgeving bij algemene maatregel van 
bestuur. In de eerder aangehaalde passage uit het Decentralisatieplan 
wordt bij voorbeeld gesproken over intrekking van bepalingen betreffende 
het toezicht. In het kader van de deregulering verdienen deze en andere 
bepalingen eveneens aandacht. Ook de wijzigingen die uit dien hoofde zijn 
aangebracht, worden in paragraaf X toegelicht. 

In de tweede plaats wil ik de opmerkingen van de leden van de C.D.A.- en 
de S.G.P.-fracties betreffende het verband tussen de regelgeving bij 
algemene maatregel van bestuur en buitengewone omstandigheden niet 
onbeantwoord laten. In paragraaf VII bespreek ik de taak van de brandweer 
in buitengewone omstandigheden. Daarbij komt de vraag of specifiek met 
het oog op die omstandigheden regelgeving geboden is aan de orde. 

Par. VI. Bijstandverlening 

Uit het voorlopig verslag blijkt aarzeling met betrekking tot de in de 
artikelen 7-11 (paragraaf 2 van het wetsvoorstel) vervatte voorzieningen. De 
bijdragen van de fracties op dit punt zijn gebundeld onder het hoofd 
«Bijzondere voorzieningen met het oog op het optreden van de brandweer 
in oorlogstijd». Niet alleen uit dat opschrift, maar ook uit de bijdragen 
zelf blijkt dat de fracties de artikelen gelezen hebben tegen de achtergrond 
van de (nieuwe) rampenbestrijdingsorganisatie. 

Zo stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie dat zij vooralsnog niet overtuigd 
waren van de noodzaak regelen met betrekking tot de taak van de brandweer 
in oorlogstijd in de Brandweerwet op te nemen. De leden van de C.D.A.-fractie 
wezen de voorgestelde artikelen 7-11 met klem van de hand. De nieuwe 
Brandweerwet mag niet - zo stelden zij - anticiperen op een rampenbestrij-
dingsorganisatie voor buitengewone omstandigheden, waarvan de aard en 
de omvang nog geenszins vaststaan. Zij hadden meer behoefte aan een 
regeling van de interregionale bijstandsverlening in normale omstandighe-
den. 

Ook de leden van de V.V.D.-fractie gaven de voorkeur aan een regeling, 
gericht op ongevallen- en rampenbestrijding in vredestijd. Zij stelden dat 
de in paragraaf 2 bedoelde bijstand in oorlogstijd niet thuishoort in een 
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organisatiewet als deze. Evenals de leden van de C.D.A.-fractie waren zij 
van oordeel dat een en ander apart zou moeten worden geregeld in het, 
eerder aangekondigde, pakket wetgeving ter vervanging van de Wet 
bescherming bevolking en aanverwante wetten. 

De leden van de fractie van D'66 plaatsten een kritische kanttekening bij 
het gebruik van de term «oorlogstijd». De S.G.P.- en de G.P.V.-fracties ten 
slotte wensten een scheiding aangebracht te zien tussen wetgeving voor 
normale en die voor buitengewone omstandigheden. 

Op de inhoud van de opmerkingen van de fracties zal ik gaarne ingaan in 
de volgende paragraaf, betrekking hebbend op de taak van de brandweer 
in buitengewone omstandigheden, waarin de gevolgen van kortelings 
genomen beslissingen op dit punt verwerkt zijn. Op deze plaats wil ik er de 
aandacht op vestigen dat er ter zake van de artikelen 7-11 bepaald sprake is 
van een misverstand. Dit misverstand kan door tweeërlei oorzaak ontstaan 
zijn: omdat in de voorgestelde wetstekst tweemaal (in artikel 7, eerste lid, 
en in artikel 9, eerste lid) de term «oorlogstijd» gebruikt is en omdat de titel 
van paragraaf 4 van de memorie van toelichting bij wat aanvankelijk 
ontwerp-l was, verwarring heeft gesticht. 

In werkelijkheid beoogde de omstreden paragraaf niet meer te geven dan 
een regeling voor interregionale bijstandverlening door de brandweer. 
Terecht luidde de titel ervan in het wetsvoorstel dan ook kortweg: bijstand. 
Er was een, voor vredes- en oorlogstijd verschillend, systeem in neergelegd 
dat zag op de taak van de brandweer in het vlak van de brandbestrijding en 
dat geen betrekking had (en, gezien de tijd waarin het wetsvoorstel ontwor-
pen werd, kon hebben) op een uitgebreider taakopdracht voor de brandweer 
in het kader van de rampenbestrijding. Ten onrechte is in het voorlopig 
verslag verband gelegd tussen de bepalingen van paragraaf 2 en de 
kernfunctie van de brandweer straks in buitengewone omstandigheden. 

Intussen is de tijd gevorderd en zijn belangrijke beleidsvoornemens ten 
aanzien van de brandweer ontwikkeld. Het bleek daarom noodzakelijk 
paragraaf 2 van het wetsvoorstel om te werken. Voor de nieuw ontworpen 
bepalingen verwijs ik naar de tweede nota van wijziging en de toelichting 
op de artikelen in paragraaf X. Hier wil ik volstaan met een typering van het 
door mij voorgestelde systeem van bijstandverlening als een algemeen, 
voor elke situatie geldend, systeem waaruit elke reminiscentie aan oorlogs 
tijd is verdwenen. Hierbij aansluitend merk ik op dat ik het bezwaar van de 
leden van de fractie van D'66 tegen het gebruik van de term «oorlogstijd» 
deel. Ik geef de voorkeur aan de terminologie «oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden»3. 

Het zal de leden van de fracties niet ontgaan zijn dat in het bovenstaande 
de intraregionale bijstandverlening onbesproken is gebleven. Het lijkt mij 
niet nodig en derhalve niet gewenst daarvoor in de wet expliciet een 
regeling te treffen. De gemeenten die in de gemeenschappelijke regeling 
participeren zullen zeer wel in staat zijn een stelsel van onderlinge bijstand-
verlening tot stand te brengen. Daarom is in artikel 3, derde lid (nieuw), wat 
dit onderwerp aangaat, niet meer opgenomen dan het voorschrift dat de 
gemeenschappelijke regeling bepalingen omtrent onderlinge bijstand 
bevat. De omstandigheden die van regio tot regio verschillend zijn zullen 
voor de inhoud daarvan bepalend zijn. 

Par. VII. Regeling in de Brandweerwet van de (voorbereiding op) de taak 
van de brandweer in buitengewone omstandigheden 

In de vorige paragraaf heb ik de vragen uit het voorlopig verslag beant-
woord, die onder de noemer «bijzondere voorzieningen met het oog op de 
brandweer in oorlogstijd» cirkelden rond het onderwerp bijstandverlening. 
Daarbij heb ik aangegeven dat de regeling, vervat in de artikelen 7-11 
(aanvankelijk wetsvoorstel) op zich los moet worden gezien van de taak die 
de brandweer in het kader van de rampenbestrijding in buitengewone 

1 Ik zal deze terminologie consequent in door 
mij in te dienen voorstellen van wet hanteren. 
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omstandigheden is toegedacht. Daarmee is evenwel nog geen antwoord 
gegeven op de vraag, naar voren komende in het voorlopig verslag, of het 
in het algemeen wel juist is regels voor die taak van de brandweer in de 
Brandweerwet op te nemen. 

De teneur in het voorlopig verslag is dat het meer aanbeveling zou 
verdienen de z.g. oorlogstaken te regelen in een specifiek op oorlogsom-
standigheden gerichte wetgeving. In dit verband werd ook gewezen op 
hetgeen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in haar brief van 4 mei 
1982 en de Amstelveengroep in haar brief van 17 mei 1982 (beide gericht 
aan de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken) daaromtrent naar voren 
hebben gebracht. Met name door de VNG wordt benadrukt dat repressieve 
en anderssoortige hulpverlening 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 thuis hoort. 

Mijn standpunt is dat het er in de wettelijke vormgeving van de rampen-
bestrijdingsorganisatie om gaat dat de nodige voorzieningen worden 
getroffen om de aan de rampenbestrijdingsorganisatie deelnemende 
diensten onder alle omstandigheden te kunnen laten functioneren. Daarbij 
is het uitgangspunt dat, overeenkomstig de conclusies van de motie-Aarts 
en het daarna gevoerde overleg tussen regering en Staten-Generaal over 
de consequenties van de voorgenomen opheffing van de Organisatie 
Bescherming Bevolking, de in normale omstandigheden opererende 
diensten met de nodige aanvulling ook in buitengewone omstandigheden 
zullen optreden. Met name geldt dit ook voor de brandweer, die als kern 
van de rampenbestrijdingsorganisatie in alle omstandigheden zal moeten 
functioneren. 

De desbetreffende wettelijke voorzieningen voor de organisatie van de 
brandweer omvatten een aanvullende bepaling met betrekking tot de 
taakstelling (artikei 1), een opdracht aan de brandweerregio's tot het 
voorbereiden van de organisatie voor het optreden in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden en het regelen 
van de operationele leiding (artikel 3, tweede lid, onder f), het verzamelen 
en evalueren van gegevens ten behoeve van de waarschuwingen alarmering 
van de bevolking (artikel 3, tweede lid, onder g) en het waarschuwen van 
de bevolking door middel van het sirenenet, het verkennen van gevaarlijke 
stoffen en het verrichten van ontsmetting (artikel 3, tweede lid, onder h). 
Deze onderdelen worden nader toegelicht in paragraaf X. 

Ik beklemtoon dat al deze voorzieningen in het verlengde liggen van de 
normale brandweertaken, ook op het terrein van de algemene hulpverlening, 
en dat zij ten volle dienstbaar gemaakt kunnen worden aan het optreden in 
buitengewone omstandigheden in vredestijd. 

Naast de organisatorische voorzieningen zullen aanvullende maatregelen 
in de gezagssfeer noodzakelijk zijn. Het is duidelijk dat de voor normale 
omstandigheden geldende gezagsverhoudingen ten aanzien van de aan de 
rampenbestrijdingsorganisatie deelnemende diensten voor buitengewone 
omstandigheden ontoereikend zullen zijn. Deze aanvulling, neerkomende 
op een onderschikking van de bestuurlijke gezagsverhoudingen, is vervat 
in de ontwerp-Rampenwet. In paragraaf VII van de nota naar aanleiding 
van het eindverslag bij dat wetsvoorstel (het hoofdstuk buitengewone 
omstandigheden) wordt uitvoerig op een en ander ingegaan. Ik moge voor 
dit onderwerp naar de genoemde paragraaf verwijzen. 

Om praktische en principiële redenen meen ik nu de vraag, of het 
aanbeveling zou verdienen de taken van de brandweer die betrekking 
hebben op buitengewone omstandigheden in specifieke voor die omstan-
digheden ontworpen wetgeving op te nemen, ontkennend te moeten 
beantwoorden. Uit het vorenstaande is reeds gebleken dat de aanvullende 
bepalingen voor oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan-
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digheden een integraal onderdeel uitmaken van de bepalingen voor 
normale omstandigheden. De bedoelde bepalingen zijn niet los te denken 
van de regels voor de totale brandweerorganisatie. Het zou daarom 
gekunsteld zijn de onderhavige bepalingen in een aparte wet op te nemen. 
Ook zou dan één van de gedachten, ten grondslag liggend aan dit wets-
voorstel, losgelaten worden. Het betreft het streven, in de memorie van 
toelichting bij ontwerp I op blz. 2 vermeld, zoveel mogelijk de algemene 
bepalingen inzake de brandweerzorg in één wet bijeen te brengen. Zo zijn 
vrijwel alle bepalingen van de gemeentewet, betrekking hebbend op de 
brandweer, naar het voorliggend wetsvoorstel overgebracht. 

In het vorenstaande ligt reeds besloten dat ik niet mee kan gaan met het 
oordeel van de fracties, in het voorlopig verslag aan het woord, dat het 
systeem van de in Nederland bestaande noodwetgeving een strikte 
afbakening van de wetgeving voor normale omstandigheden ten opzichte 
van die voor oorlog of andere buitengewone omstandigheden meebrengt. 
Bij die noodwetgeving gaat het meestal om zeer specifieke regelgeving die 
moeilijk in de gewone regelgeving kan worden geïntegreerd. Een sprekend 
voorbeeld daarvan is de Oorlogswet voor Nederland. Het daarin geregelde 
militaire gezag bestaat in normale omstandigheden niet en er is derhalve 
geen «vredeswetgeving» waarin de «oorlogswetgeving» kan worden 
opgenomen. Waar integratie van wetgeving wel mogelijk is, kan een 
andere aanpak worden geconstateerd. Een voorbeeld biedt artikel 48a van 
de Politiewet". 

Ten slotte wil ik mij met nadruk keren tegen een streven dat op enkele 
plaatsen in het voorlopig verslag naar voren komt om het wetsvoorstel te 
ontdoen van een aantal dwingende elementen, zoals het opleggen aan de 
brandweerregio's van een minimumtakenpakket en centrale sturingselemen-
ten. Waar de indruk zou kunnen zijn ontstaan dat een en ander in het 
wetsvoorstel is opgenomen voornamelijk om de brandweer geschikt te 
maken voor het verrichten van taken met het oog op de rampenbestrijding 
in buitengewone omstandigheden, moet ik deze indruk wegnemen. Al deze 
voorzieningen zijn noodzakelijk om een goede brandweerzorg in Nederland 
te garanderen en de brandweer tevens geschikt te maken als kern van de 
rampenbestrijdingsorganisatie. Daar bovenop komen uiteraard wel enige 
voorzieningen als boven omschreven in verband met de opheffing van de 
BB. Dit betreft met name ook het nog niet in deze memorie genoemde 
artikel 27. Deze bepaling is noodzakelijk om zo snel mogelijk een nieuwe 
rampenbestrijdingsorganisatie, ook bruikbaar voor buitengewone omstan-
digheden, te kunnen opbouwen en de BB te kunnen opheffen. 

4 Artikel 48a Politiewet luidt: 
1. In geval van oorlog, oorlogsgevaar, 

daaraan verwante of daarmee verband 
houdende buitengewone omstandigheden, 
kunnen Onze Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken bepalen, dat de artikelen 
44-46, 4/ derde lid en 48, tweede lid, dan wel 
een of meer van die artikelen, voor het gehele 
land of voor een gedeelte daarvan buiten 
werking treden. 

2. Onze voornoemde Ministers treffen de 
nodige voorzieningen met betrekking tot de 
bijstand van de politie voor het geval, dat voor 
het gehele land of een gedeelte daarvan de 
artikelen 44-46 buiten werking worden 
gesteld. 

3. Voorzover deze voorzieningen betrekking 
zullen hebben op bijstand van de politie 
gedurende de staat van oorlog en de staat van 
beleg, geschiedt het treffen van deze voorzie-
ningen in overeenstemming met Onze 
minister van Defensie. 

Het beeld van deze paragraaf van de memorie van antwoord zou niet 
volledig zijn indien niet zou worden onderstreept dat naast Brandweerwet 
en Rampenwet nog andere wetgeving noodzakelijk zal zijn om de rampen-
bestrijdingsorganisatie compleet te maken. Ik doel op rechtspositieregelin-
gen voor het aan de rampenbestrijdingsorganisatie in buitengewone 
omstandigheden deelnemende beroeps- en vrijwillig personeel, financie-
ringsregelingen voor de rampenbestrijdingsorganisatie in buitengewone 
omstandigheden, regelingen noodzakelijk in verband met de taken van de 
basisgezondheidsdiensten in het kader van de rampenbestrijding, herziening 
van het Rode-Kruisbesluit en van de beschikking Korps Mobiele Colonnes. 

Deze wetgeving is in een vergevorderd stadium van voorbereiding. De 
leidraad bij het ontwerpen ervan is, daar waar mogelijk, overeenkomstig 
hetgeen in de Brandweerwet geschiedt, de taken voor oorlog of andere 
buitengewone omstandigheden te integreren in de normale organisatie. 

Par. VIM. Bedrijfsbrandweer 

Uit het voorlopig verslag blijkt dat er geen bezwaren bestaan tegen het 
opleggen van de verplichting over een bedrijfsbrandweer te beschikken, 
waar het gaat om inrichtingen die in geval van brand of ongevallen 
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bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de openbare veiligheid. Wel 
werden over tal van aspecten van de in het ontwerp voorgestelde regeling 
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. 

De leden van de fracties van het C.D.A. en de S.G.P. vestigden de 
aandacht op de wenselijkheid van coördinatie op het stuk van de bedrijfs-
brandweer. Zij meenden dat vermeden dient te worden dat een bedrijf straks 
uil hoofde van meerdere wetten, c.q. door verschillende ministeries 
verplicht wordt tot instelling van een bedrijfsbrandweer. De C.D.A.-fractie 
vroeg daarbij naar het oordeel van de regering over het pleidooi van de 
Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden voor één bedrijfsbrandweer 
onder verantwoordelijkheid van één departement. Voorts werd van vele 
kanten - door de leden van de C.D.A.-, V.V.D.-, S.G.P.- en G.P.V.-fracties 
- gevraagd om duidelijkheid over de vraag wie de feitelijke leiding heeft bij 
het optreden van de bedrijfsbrandweer. 

Üe C.D.A.- en G.P.V.-fracties onderstreepten de wenselijkheid het 
bedrijfsleven te betrekken bij de totstandkoming van regels met betrekking 
tot eisen, te stellen aan bedrijfsbrandweren. Zij stelden ook vragen over de 
aanwijzingsbevoegdheid die in het ontwerp bij de provincie is gelegd. 
Beide fracties waren niet geheel overtuigd van de noodzaak van deze 
keuze. 

Naar de rechtspositie van het bedrijfsbrandweerpersoneel bij het 
optreden onder leiding van een ander dan de bedrijfsbrandweercommandant 
werd door de S.G.P.- en de G.P.V.-fracties geïnformeerd. 

Ten slotte werden nog vragen opgeworpen over de criteria, aan de hand 
waarvan het risico voor de openbare veiligheid nader bepaald kan worden 
(S.G.P.-fractie), over de mogelijkheid van Arob-beroep en over een eventuele 
plicht voor bedrijfsbrandweren assistentie te verlenen bij branden buiten 
het bedrijf (G.P.V.-fractie). 

Met de leden van de C.D.A.- en de S.G.P. fracties ben ik van oordeel dat 
coördinatie, waar het gaat om het opleggen van de verplichting een 
bedrijfsbrandweer te hebben, geboden is. Hoewel bij de tweede nota van 
wijziging het voorschrift is geschrapt in het eerste lid van artikel 13 dat 
door gedeputeerde staten voordat zij tot aanwijzing van een inrichting 
overgaan, advies wordt ingewonnen bij de districtsinspecteur voor het 
brandweerwezen, het betrokken districtshoofd van de arbeidsinspectie en 
de betrokken regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het 
toedicht op de hygiëne van het milieu, is zodanige advieswinning allerminst 
overbodig. De reden om het voorschrift te doen vervallen is namelijk 
slechts ingegeven door de overweging dat opneming van een dergelijk 
voorschrift in de wet uit dereguleringsoogpunt geen aanbeveling verdient. 
Ik wil er echter wel op aandringen dat met bedoelde functionarissen over 
de voorgenomen aanwijzing wordt overlegd. 

Het eerste lid blijft voorschrijven dat overlegd wordt met het bestuur van 
de gemeente waarin de inrichting gelegen is en dat het hoofd of de bestuurder 
van de inrichting gehoord wordt. Dat biedt de garantie dat gedeputeerde 
staten bij hun oordeelsvorming over de vraag of een inrichting als bedrijfs-
bi andweerplichtig moet worden aangewezen over alle relevante gegevens 
beschikken, zoals: welke voorzieningen zijn reeds op grond van andere 
wetten (zoals de Veiligheids- c.q. Arbeidsomstandighedenwet, Hinderwet, 
Wet luchtverontreiniging) voorgeschreven, is reeds de aanwezigheid van 
een "bedrijfsbrandweer» verplicht gesteld en zo ja, beantwoordt deze aan 
de eisen, te stellen bij de Brandweerwet? Wat het laatste betreft, moet 
worden opgemerkt dat de invalshoek van de genoemde wetten anders is. 
De veiligheidswetgeving ziet immers op de beveiliging van de werknemers 
binnen de inrichting, de Hinderwet op de voorkoming van gevaar, schade 
of hinder door inrichtingen, de Wet luchtverontreiniging op het voorkomen 
of beperken van luchtverontreiniging. Dat betekent dat maatregelen en 
voorzieningen, die in het kader van die wetten voldoende zijn, bezien 
vanuit de Brandweerwet, waar het gaat om inrichtingen die in geval van 
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brand of ongevallen bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de openbare 
veiligheid, in het algemeen niet toereikend zijn. 

In de praktijk zal een en ander wel meevallen: een aanwijzing door 
gedeputeerde staten zal veelal inhouden dat in een inrichting slechts een 
aanpassing zal moeten plaatsvinden aan de eisen inzake personeel en 
materieel, gesteld bij de aanwijzing. Het lijkt vrijwel uitgesloten dat in een 
bestaand bedrijf nog een geheel nieuw bedrijfsbrandweerapparaat van de 
grond af zal moeten worden opgebouwd, mede gelet op de voorzieningen 
die om bedrijfsorganisatorische redenen reeds in bijna alle gevallen op 
vrijwillige basis getroffen zijn. Ik kan de leden van de C.D.A.- en de S.G.P.-
fracties dan ook geruststellen: een onevenredige belasting van bedrijven 
ligt evenmin in de rede als een gebrek aan coördinatie, gelet op de vormen 
van overleg die voorgeschreven dan wel aanbevolen zijn voordat het tot 
een aanwijzing komt. 

Voor de beantwoording van de vragen die gesteld zijn over de feitelijke 
leiding bij het optreden van de bedrijfsbrandweer is van belang wat het 
vijfde lid van artikel 13 daarover zegt, of liever gezegd: niet zegt. Kennelijk 
heeft dit artikellid tot het misverstand aanleiding gegeven dat de bedrijfs-
brandweercommandant altijd ondergeschikt zou zijn aan de gemeentelijke 
of regionale commandant. Artikel 13, vijfde lid, beoogt evenwel niet meer dan 
een vastleggen van de verplichting voor de bedrijfsbrandweer om bij brand 
of gevaar anderszins binnen de inrichting daadwerkelijk op te treden. Het is 
een logisch sluitstuk van artikel 13, immers - zoals in de memorie van 
toelichting terecht is gesteld - zonder de mogelijkheid om de bedrijfsbrand-
weer van overheidswege daadwerkelijk in te schakelen zou de verplichting 
om over zo'n brandweer te beschikken veel van haar betekenis verliezen. A 
contrario volgt uit de bepaling dat de bedrijfsbrandweer niet verplicht is op 
te treden bij de bestrijding van brand buiten de inrichting, dit in antwoord 
aan de G.P.V.-fractie, die terecht opmerkte dat de toelichting op blz. 17 niet 
goed leesbaar is. De tekst van de derde volzin op deze bladzijde moet 
luiden: 

«Anders dan in eerder aangehaald advies als vanzelfsprekend is aange-
nomen, is afgezien van een verplichte inzet van de bedrijfsbrandweer bij 
bestrijding van brand die zich niet in de inrichting voordoet, ook als die 
brand zijn oorsprong heeft binnen de betrokken inrichting». Het daarop 
volgende betoog in de memorie van toelichting ter verdediging van deze 
stelling kan ik volledig onderschrijven. 

Anders dan de tekst van artikel 13, vijfde lid, blijkbaar doet vermoeden, 
bevat de bepaling geen voorschrift over de feitelijke leiding bij de bestrijding 
van brand of gevaar binnen de inrichting. Dat zou ook niet juist zijn, 
aangezien het de burgemeester is die - ingevolge artikel 222 van de 
gemeentewet belast met het opperbevel bij brand en (straks) bij ongevallen 
anders dan bij brand - bepaalt wie onder zijn verantwoordelijkheid de 
feitelijke leiding heeft bij het opteden. In geval van brand of gevaar binnen 
een inrichting kan dat zijn: de gemeentelijke commandant, de regionale 
commandant of de commandant van de bedrijfsbrandweer. Tussenvormen 
zijn ook denkbaar: de bedrijfsbrandweercommandant heeft de leiding bij 
het begin van de bestrijding of gedurende een bepaalde periode, waarbinnen 
hij het incident onder controle probeert te krijgen. Wanneer de overheids-
brandweer arriveert, kan de leiding overgaan naar de commandant 
daarvan, die vanzelfsprekend intensief samenwerkt met de bedrijfsbrand-
weercommandant als degene die het best op de hoogte is van de gevaren 
in het bedrijf en de bestrijding daarvan. De mogelijkheid bestaat ook dat de 
laatste, indien de burgemeester daartoe besluit, na de komst van de 
overheidsbrandweer de leiding blijft houden over het geheel van de 
bestrijding of voor bepaalde aspecten verantwoordelijk blijft. Het verdient 
aanbeveling een en ander duidelijk te regelen en vast te leggen. Voor de 
rechtspositie van het bedrijfsbrandweerpersoneel is het niet relevant onder 
wiens leiding zij optreden. Zij worden immers uitsluitend binnen de eigen 
inrichting ingezet. 
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Ook ik acht advisering door het bedrijfsleven gewenst over regels, te 
stellen bij algemene maatregel van bestuur, waarin eisen inzake personeel 
en materieel van de bedrijfsbrandweer worden geformuleerd. Het is niet 
meer dan billijk dat betrokkenen gehoord worden over regels die hen 
aangaan. Ik acht het echter nodig zodanige adviesinwinning - die in 
vergelijkbare gevallen volstrekt gebruikelijk is - dwingend in het ontwerp 
voor te schrijven. 

De vraag van de S.G.P.-fractie naar criteria, aan de hand waarvan het 
risico voor de openbare veiligheid nader bepaald kan worden, beantwoord 
ik met de mededeling dat de ontwikkeling van dergelijke criteria in studie is 
met het oog op het ontwerpen van de algemene maatregel van bestuur, 
voorzien in artikel 13, tweede lid. 

De G.P.V.-fractie vroeg of de wet-Arob onverkort van toepassing is. Ik 
beantwoord deze vraag bevestigend. 

Rest mij nog te antwoorden op de vragen van de leden van de C.D.A.- en 
de G.P.V.-fracties over de aanwijzingsbevoegdheid. Genoemde fracties 
suggereerden de aanwijzingsbevoegdheid niet op provinciaal, maar op 
gemeentelijk niveau te leggen. Hoewel ik mij bewust ben van het voordeel 
van aanwijzing door de gemeente (zij is in de regel beter bekend met het 
risico dat door bepaalde inrichtingen wordt opgeleverd), wil ik toch de 
aanwijzingsbevoegdheid bij gedeputeerde staten laten, zoals voorgesteld 
in het wetsontwerp. Ik acht evengenoemd voordeel namelijk evenzeer een 
nadeel: de gemeente staat dicht bij de op haar grondgebied aanwezige 
bedrijven en loopt daarom, eerder dan de provincie, de kans het risico voor 
de openbare veiligheid te hoog ofte laag in te schatten. Hetzelfde geldt 
voor het geval dat een bedrijf zich in de gemeente wil vestigen; de gemeente 
is dan belanghebbend en kan wellicht niet geheel objectief oordelen over 
de vraag of de verplichting moet worden opgelegd een bedrijfsbrandweer 
te hebben. Vermeden moet worden dat de gemeente in een afwegingspro-
blematiek komt. Ik meen daarom dat de grotere distantie van de provincie 
een beter en onpartijdiger aanwijzingssysteem garandeert. Bovendien bezit 
de provincie, gezien de taken die zij heeft ingevolge verschillende milieu-
wetten, in het algemeen in grotere mate de vereiste deskundigheid dan 
vele gemeenten. Ik wijs voorts nog op de argumenten gegeven in de 
memorie van toelichting, welke ik onderschrijf. 

Par. IX. Verschillende onderwerpen 

De inspectie voor het brandweerwezen 

De leden van de C.D.A.-fractie meenden dat op het terrein van de 
inspectie mogelijkheden tot decentralisatie liggen. Zij hadden 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. 

Zie ik het goed, dan hebben de opmerkingen van de C.D.A.-fractie niet de 
strekking de inspectie in haar geheel van het rijks- naar het provinciale 
niveau over te brengen, doch een deel van haar taken, en wel die welke op 
het adviserende vlak liggen. Ik ben van mening dat nu juist die taken zich 
minder goed lenen voor overheveling naar de provincie. Een kenmerkend 
taakaspect van de inspectie is de onafhankelijke advisering aan lagere 
bestuursorganen. Een bestuursapparaat kan moeilijk zijn adviezen betrekken 
van personen die bij datzelfde apparaat werkzaam zijn en meewerken aan 
de voorbereiding van besluiten waarover zij moeten adviseren. Juist met 
het oog op de advisering aan de provincie lijkt het mij daarom gewenst dat 
de ambtenaren van de inspectie in rijksdienst blijven. Bovendien - en dat is 
een krachtiger argument om het dienstverband met het rijk te handhaven -
zal in de komende jaren (jaren waarin de overneming van taken op het 
gebied van de bescherming van de bevolking door de brandweer moet 
worden gerealiseerd) een belangrijke rol zijn weggelegd voor de districtsin-
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specteurs voor het brandweerwezen. Te zijner tijd kan altijd nog bezien 
worden of taken van de inspectie, dan wel delen ervan, kunnen worden 
aangepast. 

De uitbreiding van het beroepspersoneel bij de gemeentelijke brandweren 

De leden van de C.D.A.-fractie en de V.V.D.-fractie stelden vragen over de 
voorgenomen uitbreiding van het brandweerpersoneel met driehonderd 
man. In dit verband merk ik allereerst op dat het bedrag van f 18 min., 
waarvan in de memorie van toelichting (blz. 12/13) sprake was, reeds vóór 
mijn aantreden als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kader van 
de bezuinigingen is teruggebracht tot f 16 min. Dit brengt met zich mee dat 
het aantal van 300 beroepskrachten, waarmee de gemeentelijke brandweren 
zouden worden uitgebreid, moet worden verlaagd tot ongeveer 265. 

De V.V.D.-fractie vroeg of de uitbreiding uit beroepskrachten dan wel uit 
vrijwilligers zal bestaan. Mijn antwoord is dat het hier gaat om beroepsper-
soneel. Waarom hier geen sprake kan zijn van vrijwilligers zal ik in het 
onderstaande duidelijk maken. Ten behoeve van de leden van de C.D.A.-
fractie, die vroegen of de uitbreiding beperkt moet blijven tot de gemeenten 
vanaf 50 000 inwoners, wil ik benadrukken dat ik — in tegenstelling tot de 
Raad voor de gemeentefinanciën in zijn advies op de tweede nota van 
wijziging - het gewenst vind die grens te trekken. Mijn voorstel tot uitbreiding 
houdt verband met de bepaling in artikel 1, derde lid, van het wetsvoorstel, 
inhoudend dat voorschriften ten aanzien van de (minimum)sterkte worden 
gegeven. Deze voorschriften zullen financiële consequenties meebrengen, 
vooral voor die gemeenten waar een bezetting van de brandweervoertuigen 
met beroepspersoneel plaatsvindt. In de praktijk is namelijk gebleken dat 
het deze categorie gemeenten in veel gevallen zwaar valt aan de verplich-
tingen in het kader van de bijstandverlening - de verplichting tot bijstand-
verlening in regionaal en interregionaal verband is een belangrijke reden 
voor de eerder genoemde bepaling van artikel 1 - te voldoen. 

Voor de gemeenten waarin de brandweervoertuigen geheel of overwe-
gend met vrijwilligers worden bemand, zullen de voorschriften met 
betrekking tot de personeelssterkte slechts relatief beperkte financiële 
gevolgen met zich kunnen brengen. De grens van 50 000 inwoners nu is 
getrokken in verband met de omstandigheid dat de gemeenten met een 
inwonertal beneden die grens in het algemeen gebruik maken van vrijwilli-
gers voor de bemanning van hun brandweervoertuigen. 

Ook het feit, dat er in verband met de verdeelsystematiek van het 
Gemeentefonds een grens moest worden getrokken, speelde een rol. 
Verdeling van het bedrag van f 18 (thans: f 16) min. over alle gemeenten, 
zoals de C.D.A.-fractie opperde, zou voor de kleinere gemeenten een 
financieel voordeel opleveren, dat niet op zijn plaats zou zijn, en de proble-
matiek voor grotere gemeenten niet oplossen. Immers, met het veel 
geringere bedrag dat zij dan zouden ontvangen zouden zij niet in staat zijn 
het noodzakelijke beroepspersoneel aan te trekken. 

In aansluiting hierbij wil ik nog ingaan op de vraag van de leden van de 
V.V.D.-fractie wat het oordeel van de regering is over de noodzakelijkheid 
van beroepsbrandweerlieden. 

Vooropgesteld zij dat het een zaak van de gemeenten is te beslissen of zij 
hun korpsen opbouwen uit volledig beroeps- of volledig vrijwillig personeel, 
dan wel uit deels beroeps-, deels vrijwillig personeel. De brandweer wordt 
immers bekostigd uit de algemene middelen, voor de besteding waarvan 
de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn, Het feit dat een vrijwilliger een 
fractie van de kosten van een beroepsbrandweerman of -vrouw vergt zal 
voor de gemeenten stellig van betekenis zijn. 

In het algemeen is de regering van mening, met alle waardering die zij 
voor de inzet van de brandweervrijwilligers heeft, dat een organisatie als 
de brandweer met een breed takenpakket en een zware verantwoordelijkheid 
voor de openbare veiligheid het niet overal zonder beroepskader zal 
kunnen stellen. 
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Financiering 

De leden van de fracties van P.v.d.A., D'66 en G.P.V. stelden enkele 
vragen op financieel gebied. Zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie 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, strekkend tot regeling van dit 
financiële aspect. 

Ik acht een dergelijke bepaling overbodig. Het spreekt vanzelf dat 
gemeenten die een gemeenschappelijke regeling aangaan zorg dragen 
voor regeling van de daaraan verbonden financiële aspecten. Zij zullen een 
verdeelsleutel vaststellen, aan de hand waarvan de deelnemende gemeenten 
uit de algemene middelen aan de regio bijdragen. Zo zal in het geval van 
de brandweersamenwerking de vraag of en in welke mate de kosten van 
onderlinge bijstand verrekend zullen worden niet buiten beschouwing 
kunnen blijven. Deze kosten dienen wel onderscheiden te worden van die, 
verbonden aan de verlening van bijstand buiten de regio. 

De leden van de fractie van D'66 stelden de vraag of er ter zake van die 
bijstandverlening sprake zal zijn van vergoeding van werkelijk gemaakte 
kosten dan wel of men een stelsel van normvergoedingen overweegt. Geen 
van beide onderdelen van de vraag kan ik bevestigend beantwoorden. Aan 
de hand van regels, te stellen bij algemene maatregel van bestuur, zal uit 's 
Rijks kas een bijdrage worden verleend, aldus artikel 11. Dat houdt in dat 
van geval tot geval zal worden bezien welke kosten voor vergoeding in 
aanmerking komen, uitgaand van de algemene regels. 

De leden van de fractie van D'66 vroegen nog om informatie over de 
stand van zaken bij de voorbereiding van de integratie van de brandweer 
met de organisatie BB en legden hierbij een relatie met de benarde positie 
van de rijksfinanciën. Wat het eerste deel van de vraag betreft, merk ik op 
dat ik de gekozen formulering wat ongelukkig vind. Bij de reorganisatie van 
de rampenbestrijding gaat het niet om een integratie van de brandweer 
met de Organisatie BB, maar om opheffing van laatstgenoemde organisatie 
en in verband daarmee, uitbreiding van de taak van de brandweer. Overigens 
behoeven beide delen van de vraag, na mijn brief van 16 september 1983 
aan de Tweede Kamer (kamerstukken II 1983/1984, 17220, nr. 7) hier geen 
beantwoording. 

Rest mij nog te antwoorden op een tweetal vragen van de G.P.V.-fractie. 
De eerste had betrekking op de toerekening van kosten voor hulpverle-
ningsactiviteiten. De regering is van oordeel dat het niet aangaat voor het 
opheffen van een acute gevaarssituatie, waarin het leven van een of meer 
personen bedreigd wordt, naderhand kosten in rekening te brengen. 
Anders ligt het, wanneer de brandweer hulp heeft geboden in minder 
gevaarvolle situaties. De kosten voor dienstverlening kunnen heel wel in 
rekening worden gebracht, alleen al om niet in een onzuivere concurrentie-
positie met het bedrijfsleven te geraken. De tweede vraag van de G.P.V.-
fractie betrof het moment waarop de doeluitkering die thans (ten behoeve 
van de regionalisatie) verstrekt wordt, zal worden vervangen door een 
voorziening in het vlak van de algemene uitkering aan de gemeenten. Dat 
moment valt twee jaar na de datum van inwerkingtreding van de nieuwe 
Brandweerwet. Ik heb voor deze termijn gekozen - in afwijking van de 
opvatting van de Raad voor de gemeentefinanciën, die de Interimregeling 
wil laten vervallen één jaar na inwerkingtreding van de Brandweerwet -
omdat volgens het systeem van de wet (artikel 3, eerste lid juncto artikel 4, 
eerste lid) de nieuwe regionale brandweren uiterlijk twee jaar na inwerking-
treding van de wet tot stand zijn gekomen. 

De financiering van de uitvoering van de nieuwe taken die de regionale 
brandweren in het kader van de rampenbestrijding in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden zullen vervullen, 
zal vooralsnog op een andere wijze verlopen. In het onderstaande ga ik 
nader op dat onderwerp in. 
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Financiering taken regionale brandweren en provincies ten aanzien van de 
rampenbestrijding in buitengewone omstandigheden 

Zoals blijkt uit het regeerakkoord geeft het kabinet hoge prioriteit aan 
beperking van specifieke uitkeringen met als doel de beleidsvrijheid van de 
lagere overheden te vergroten. Reeds kort na het aantreden van het kabinet 
heb ik, samen met de minister van Financiën en diens staatssecretaris, bij 
de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, waarbij de Provinciewet en 
de gemeentewet werden aangevuld met bepalingen met betrekking tot de 
totstandkoming van nieuwe specifieke uitkeringen. Het wetsvoorstel 
bevatte tevens regelsvoorde sanering van bestaande specifieke uitkeringen. 
Het heeft mij verheugd dat beide Kamers der Staten-Generaal dit wetsvoor-
stel binnen een zodanig tijdsbestek hebben behandeld, dat de wet op 1 
januari jongstleden in werking kon treden. 

Nu bij nota van wijziging het takenpakket van de regionale brandweren is 
uitgebreid met taken in het kader van de rampenbestrijding in buitengewone 
omstandigheden, moet op grond van de hiervoor bedoelde wet tot wijziging 
van de Provinciewet en de gemeentewet (wet van 22 december 1983, Stb. 
649) worden aangegeven welke de financiële gevolgen zijn van deze 
taakuitbreiding voor de gemeenten. Voorts moet op grond van deze wet en 
op grond van de Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb. 1983, 650) in deze 
memorie worden aangegeven via welke bekostigingswijze de financiële 
gevolgen voor gemeenten van de taakuitbreiding worden opgevangen. 
Voor wat betreft de financiële gevolgen voor de gemeenten verwijs ik naar 
het hierover gestelde in het meergenoemde Voortgangsrapport reorganisa-
tie rampenbestrijding (bijvoegsel R). 

Bij de keuze van de bekostigingswijze heb ik enerzijds rekening gehouden 
met de nieuwe artikelen in de Provinciewet en de gemeentwet, waarin 
criteria zijn genoemd, op grond waarvan specifieke uitkeringen kunnen 
worden verstrekt, anderzijds met het belang van de totstandkoming van 
een voor haar taak berekende rampenbestrijdingsorganisatie, waarin de 
regionale brandweren een centrale plaats innemen. 

Ik ben van mening dat gedurende de periode, waarin de regionale 
brandweren voorzieningen zullen moeten treffen om hun taken in het kader 
van de rampenbestrijding in buitengewone omstandigheden te kunnen 
vervullen, een specifieke uitkering het meest geschikte middel is om de 
kosten, die daaruit voor de regionale brandweren voortvloeiende vergoeden. 
Bij deze voorzieningen valt, afgezien van het materieel dat van rijkswege 
ter beschikking zal worden gesteld van de regionale brandweren, onder 
meer te denken aan opleidingsfaciliteiten. Indien de kosten, die verbonden 
zijn aan het treffen van deze voorzieningen door middel van een specifieke 
uitkering worden vergoed, is het mogelijk de ongelijkheid in het voorzienin-
genniveau van de regionale brandweren, die ontstaat na de opheffing van 
de Organisatie Bescherming Bevolking, zoveel mogelijk weg te nemen. 
Alleen op deze wijze kan bereikt worden dat in en na de opbouwfase in alle 
delen van liet land adequaat kan worden opgetreden, indien zich een ramp 
voordoet. Gebruikmaking van een specifieke uitkering is op grond van 
artikel 237b van de gemeentewet geoorloofd. Een van de criteria voor 
toepassing van specifieke uitkeringen is volgens dit artikel de ongelijke 
spreiding van de kosten. 

In het voorgaande heb ik er reeds op gewezen dat het voorzieningenniveau 
ongelijk gespreid is. Deze ongelijke spreiding zal dan ook ongedaan 
moeten worden gemaakt door een individuele benadering per brandweer-
regio, zoals in het Voortgangsrapport reorganisatie rampenbestrijding is 
aangekondigd. Vanwege deze ongelijke spreiding acht ik een specifieke 
uitkering gedurende de opbouwfase van de regionale brandweren wenselijk. 
Overigens merk ik op dat de uitkering een tijdelijk karakter heeft. 
Op deze uitkering zijn die bepalingen van de wet van 23 december 1983 van 
toepassing die betrekking hebben op nieuwe specifieke uitkeringen doch 
geletop het vergevorderde stadium van behandeling van de ontwerp-Brand-
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weerwet is het alleszins redelijk de saneringsbepaling voor bestaande 
specifieke uitkeringen toe te passen. Op grond hiervan wordt in artikel 23a 
bepaald dat artikel 4a, dat de basis vormt voor de specifieke uitkering, 
vervalt op 1 januari 1989. Het is echter niet uitgesloten dat het noodzakelijke 
voorzieningenniveau op die datum nog niet bij alle regionale brandweren 
zal zijn gerealiseerd. Om deze reden wordt in artikel 23b bepaald dat na 1 
januari 1989 nog enkele jaren een specifieke uitkering mogelijk zal zijn, 
indien op dat moment de noodzakelijke voorzieningen ongelijk zijn gespreid 
dan wel nog niet zijn voltooid. Artikel 237b van de gemeentewet staat toe 
dat in dergelijke gevallen van een specifieke uitkering gebruik wordt 
gemaakt. Te zijner tijd zal, in overleg met de minister van Financiën, bezien 
worden of aan artikel 23b uitvoering zal worden gegeven. 

De artikelen 4a en 23b vormen niet alleen de basis voor een specifieke 
uitkering aan de regionale brandweren, doch ook voor een dergelijke 
uitkering aan de provincies tot vergoeding van de kosten die op dat niveau 
worden gemaakt in verband met de taken van de provincies in het kader 
van de rampenbestrijding in buitengewone omstandigheden. Deze kosten 
hebben onder meer betrekking op de noodzakelijke uitbreiding van het 
ambtelijke apparaat en op investeringen op het gebied van de verbindingen 
(aanpassingen van het provinciale verbindingssysteem aan dat van de 
regionale brandweren). Vergoeding van deze kosten aan de provincies 
door middel van een specifieke uitkering is noodzakelijk vanwege de 
bestaande ongelijkheid in het voorzieningenpatroon op provinciaal niveau. 

De Veluwse bosbrandweer en de Bosbrandverordening Bosschap 1978 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen om een uiteenzetting over de 
positie van de Veluwse bosbrandweer en de status van de Bosbrandveror-
dening Bosschap 1978 in het kader van de nieuwe Brandweerwet. De 
positie van de Veluwse bosbrandweer kan ik als volgt typeren: de Veluwse 
bosbrandweer is een vereniging (zoals er in totaal elf in Nederland zijn) die 
zich bezighoudt met het bevorderen van de intergemeentelijke samenwer-
king op het gebied van de bosbrandbestrijding en dergelijke, al dan niet in 
regionaal verband. Zij heeft zich tot taak gesteld het voorkomen, beperken 
en bestrijden van bos-, heide- en overige natuurbranden. De Veluwse 
bosbrandweervereniging beschikt niet meer over materieel en personeel; 
dit is in de loop van de tijd overgegaan naar de gemeenten. Zij financiert 
wel de bewakingstorens en de bemanning daarvan. Ook de kosten van de 
vlieguren voor bewaking bij verhoogd bosbrandgevaar worden door haar 
betaald. 

Deelnemende leden in de Veluwse Bosbrandweervereniging zijn: 
de gemeenten op de Veluwe 
de boseigenaren of bosexploitanten 
andere belanghebbenden. 
De nieuwe Brandweerwet brengt geen wijziging mee voor de positie van 

de Veluwse bosbrandweervereniging: zij kan uitstekend functioneren naast 
en ter ondersteuning van de gemeentelijke en regionale brandweren. 
Evenmin treedt er enig gevolg in voor de Bosbrandverordening van het 
Bosschap. Zij richt zich tot de ondernemer - gedefinieerd als degene die 
een bosbouwonderneming drijft als bedoeld in artikel 2 van het lnstellings-
besluit Bosschap - en bevat voorschriften over de inrichting van het bos, 
zodat bosbrand door de brandweren optimaal bestreden kan worden. De 
verordening kan zonder enig bezwaar naast de voorschriften van de 
nieuwe Brandweerwet staan. 

De organisatie van de hulpverleningsstructuur in risicovolle gebieden in 
het land 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen hoe thans de hulpverlenings-
structuur bij (grootschalige) rampen is georganiseerd in die delen van het 
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land waar de kans op dergelijke rampen groter is dan elders. Als voorbeelden 
noemden zij de Veluwe (bosbranden), Rijnmond en het Noordzeekanaalge-
bied. 

De Veluwe is hierboven ter sprake gekomen bij de beantwoording van de 
vragen van de S.G.P.-fractie over de Veluwse bosbrandweer. 

In het gebied van het openbaar lichaam Rijnmond is de coördinatie van 
de rampenbestrijding door alle betrokken gemeenten aan de voorzitter van 
Rijnmond opgedragen. Met het oog daarop is door het bureau hulpverlening 
bij ongevallen en rampen van het openbaar lichaam een schema ontworpen 
van de verhoudingen tussen de verschillende betrokken bestuurders in 
geval van een ramp die gevolgen heeft voor meer dan één gemeente 
binnen het Rijnmondgebied. De centrale rol bij de bestrijding wordt 
vervuld door de Brandweergemeenschap Noordelijke Delta, die samenwerkt 
met andere betrokken diensten. 

Voor het Noordzeekanaalgebied bestaat een overeenkomst tot onderlinge 
hulpverlening bij brand, ongevallen en rampen op het Noordzeekanaal, 
gesloten tussen diverse gemeenten en het arrondissment Noordzeekanaal 
van de Rijkswaterstaat. Het is hier niet de plaats om op de details van de 
regeling in te gaan. Zeker is wel dat door deze samenwerking een basis is 
gelegd voor een doeltreffende aanpak van catastrofes op het Noordzeeka-
naal. 

Par. X. Toelichting op de artikelen 

Deze paragraaf bevat zowel een toelichting op de wijzigingen, aangebracht 
bij de tweede nota van wijziging, als een beantwoording van de opmerkingen 
die de fracties in het voorlopig verslag over de artikelen gemaakt hebben. 

Artikel 1 

derde lid 

Met de voorgestelde algemene maatregel van bestuur in artikel 1, derde 
lid, werd en wordt geenszins beoogd op rijksniveau een bemoeienis met 
het brandweerwezen te creëren die verder zou gaan dan het aangeven van 
een minimumkader. Zoals in de memorie van toelichting reeds is uiteengezet, 
bevat de geldende Brandweerwet geen bepalingen die het mogelijk maken 
een bepaald niveau bindend voor te schrijven. Wel worden voor de 
bepaling van de sterkte veelal de door de inspectie voor het brandweerwezen 
opgestelde «Richtlijnen materieels- en personeelssterkte gemeentelijke 
brandweer» gevolgd, doch een verplichting is dat niet. 

Het lijkt gewenst te streven naar een stelsel dat iets minder vrijblijvendheid 
in zich bergt. De omstandigheid dat, indien men het volgens de meest 
recente inzichten gewenste niveau wil bereiken, een uitbreiding met ca. 265 
man beroepspersoneel in de gemeenten vanaf 50 000 inwoners noodzakelijk 
wordt geacht, wijst in die richting. Daartoe zal, zoals in de memorie van 
toelichting bij ontwerp I in paragraaf 6 is meegedeeld, het Gemeentefonds 
structureel worden verhoogd. Voorschriften van rijkswege zijn onontbeerlijk 
om die uitbreiding tot stand te brengen en het daardoor bereikte niveau 
vervolgens te handhaven. Om de vrees uit te bannen dat daarbij verder 
gegaan wordt dan nodig - er is bij voorbeeld geen sprake van dat het Rijk 
de sterkte absoluut zou willen bepalen en bevoegdheden zou willen 
creëren, vergelijkbaar met die aangaande de sterktebepaling van de 
polit ie-stel ik inde nota van wijziging voor het woord «sterkte» te vervangen 
door «minimumsterkte» en het woord «algemene» te laten vervallen. Het 
komt mij voor dat misverstand omtrent de bedoeling van artikel 1, derde 
lid, daarmee uitgesloten wordt. 

In dit kader verdient een suggestie van de Amstelveengroep, welke door 
verschillende fracties naar voren werd gebracht, bespreking. Zij houdt in 
dat de gemeentebesturen zouden worden verplicht beleidsplannen met 
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betrekking tot de sterkte vast te stellen die aan de goedkeuring van gede-
puteerde staten zouden worden onderworpen. Deze zouden de plannen 
toetsen aan de hand van normen, te ontlenen aan de voorschriften van de 
algemene maatregel van bestuur. 

In reactie hierop stel ik dat het gesuggereerde systeem op een ingewik-
kelder manier, namelijk via een omweg, hetzelfde resultaat beoogt en 
mijns inziens ook zou opleveren als de opzet die ik voor ogen heb: het 
bereiken van een minimumsterkteniveau in het hele land waardoor de 
kwaliteit van de hulpverlening verzekerd is. Stuit het voorstel van de 
Amstelveengroep bij mij dus reeds op het bezwaar dat het gecompliceerd 
is en zowel voor de provincies als voor de gemeenten meer werk zou 
opleveren, daar komt nog bij dat het gekoppeld is aan het vereiste van 
goedkeuring door gedeputeerde staten. Daar ik dat vereiste nu juist voor 
de organisatie- en beheersverordening wil laten vervallen (zie onder artikel 
2), zou ik het bezwaarlijk op een ander punt kunnen introduceren. 

Samengevat: er is, zeker nu de redactie van artikel 1, derde lid, gewijzigd 
is, geen reden voor de vrees dat de voorschriften van de algemene maatregel 
van bestuur in enig opzicht te ver zouden gaan. De gemeenten blijven 
volledig vrij om, rekening houdend met plaatselijke risico's, hun brandweer 
van meer potentieel te voorzien dan van rijkswege als minimum wordt 
voorgeschreven. De Raad voor de gemeentefinanciën heeft in zijn advies 
op de tweede nota van wijziging als zijn oordeel uitgesproken dat uit deze 
algemene maatregel van bestuur voortvloeiende extra lasten voor de 
gemeenten steeds financieel moeten worden gecompenseerd. Ik merk op 
dat ik mij uiteraard zal houden aan het bepaalde in artikel 2 van de Finan-
ciële-Verhoudingswet 1984. 

vijfde lid 

In dit lid is duidelijkheidshalve het woord «gemeentelijke» voor «brand-
weer» ingevoegd. 

De wijziging van artikel 209, onder p, van de gemeentewet, voorgesteld 
in onderdeel B, onder 2 , van het wetsvoorstel, is door de opneming van 
artikel 1, vijfde lid, overbodig geworden. 

Het lijkt mij niet nodig, dit in antwoord aan de leden van de C.D.A.-fractie, 
te vermelden dat burgemeester en wethouders de zorg hebben voor de 
opleiding en oefening van het personeel van de (gemeentelijke) brandweer. 
Burgemeester en wethouders hebben immers ingevolge het vierde lid de 
zorg voor het in stand houden van de gemeentelijke brandweer. Dat die 
brandweergoed opgeleid en geoefend moet zijn, wil zij haartaak aankunnen, 
spreekt voor mij vanzelf. 

zesde lid 

Met «de feitelijke uitvoering van werkzaamheden ter zake van het 
beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Ram-
penwet» wordt een wezenlijk element aan de taak van de brandweer 
toegevoegd. De Brandweerwet, al eerder in deze memorie aangeduid als 
organisatiewet, die taak, structuur en functioneren van de brandweer 
regelt, legt daarmee de rol vast van de dienst als kern van de organisatie 
voor het bestrijden van rampen in normale en in buitengewone omstandig-
heden. Ik memoreer dat de bevoegdheden bij de rampenbestrijding niet in 
de Brandweerwet, maar in de Rampenwet thuishoren en dan ook in 
bedoeld wetsvoorstel zijn vastgelegd. 

Ten einde geen misverstand te laten bestaan over het begrip «ramp» is 
een verwijzing naar de Rampenwet opgenomen. 

Artikel 2 

In het licht van het regeringsvoornemen, aan de verhoudingen tussen 
Rijk en 'agere overheden een decentraliserende wending te geven alsmede 
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uit een oogpunt van deregulering, acht ik wijziging van artikel 2 gewenst. 
Tot dusver bevatte dit artikel het vereiste van goedkeuring van de gemeen-
telijke organisatie- en beheersverordening, evenals dat thans, onder de 
huidige Brandweerwet het geval is. Nu het in de bedoeling ligt in het kader 
van het decentralisatiestreven vormen van preventief toezicht, die zich 
daarvoor lenen, te vervangen door stelsels van repressief toezicht (men 
denke aan het financieel toezicht op de gemeenten), meen ik dat de 
Brandweerwet op dit punt niet achter mag blijven. Er is veel voor te zeggen 
aan de gemeentebesturen over te laten hoe zij de brandweer willen 
structureren boven het basisniveau dat bij de algemene maatregel van 
bestuur van artikel 1, derde lid, zal worden voorgeschreven. De besluiten 
tot vaststelling van de formatie van de brandweer zullen derhalve in de 
toekomst slechts vallen onder de algemene vernietigingsbepaling van de 
gemeentewet, die ongetwijfeld, gezien het verantwoordelijkheidsbesef van 
de gemeentebesturen, vrijwel niet gehanteerd zal hoeven te worden. 

Artikel 3 

eerste lid 

De wijze van bekendmaking van het besluit tot aanwijzing (en tot oplegging 
krachtens artikel 4) kan mijns inziens aan het provinciebestuur worden 
overgelaten. Ik heb daarom de woorden «bij in het Provinciaal blad te 
publiceren besluit» geschrapt. 

Het voorschrift van artikel 26, inhoudend dat de aanwijzing van de 
samenwerkende gemeenten binnen een jaar na de datum van inwerking-
treding van deze wet moet plaatsvinden, heb ik naar het eerste lid van 
artikel 3 overgebracht. De reden daarvan is dat een blijvend uiteenlopen 
van de brandweerregio's en de samenwerkingsgebieden ingevolge de 
ontwerp-Wgr vermeden moet worden (zie paragraaf IV van deze memorie). 
Er is echter reden voor de brandweer tijdelijk een uitzondering te maken op 
het regime van de nieuwe Wgr, omdat het nodig is de brandweerregionali-
satie snel in het hele land tot stand te brengen. Artikel 3, eerste lid, waarborgt 
dat die snelheid verzekerd is. Nadat de aanwijzing heeft plaatsgevonden, is 
het artikellid uitgewerkt. In verband daarmee kunnen de bepalingen, die 
het tweede lid bevatte, betrekking hebbend op wijziging van de aanwijzing, 
gemist worden. 

tweede lid 

In antwoord op de vraag, gesteld door de leden van de C.D.A.- en de 
S.G.P.-fracties, waarom de organen van het openbaar lichaam niet in het 
ontwerp vermeld zijn, merk ik op dat bij het opstellen van het wetsvoorstel 
- mijns inziens terecht - als lijn is gekozen slechts daar voorschriften ten 
aanzien van de gemeenschappelijke regelingen inzake de brandweer op te 
nemen, waar sprake is van afwijking van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. Daar er geen reden is voor de regionale brandweer meer, 
minder of andere bestuursorganen in te stellen dan die welke in de huidige 
en in de ontwerp-Wgr regelingen worden aangegeven, is een opsomming 
van die organen achterwege gelaten. In tegenstelling tot de leden van de 
S.G.P.-fractie meen ik dat er geen onduidelijkheid behoeft te bestaan over 
de vraag welk orgaan het personeel van de regionale brandweer mag 
benoemen, schorsen en ontslaan en een instructie voor het personeel mag 
vaststellen. Het is gebruikelijk dat het dagelijks bestuur belast is met de 
personeelszorg in die zin dat het benoemingsbesluiten en dergelijke in 
ieder geval voorbereidt, zo niet zelf afhandelt, het laatste afhankelijk van 
een daartoe strekkend besluit van het algemeen bestuur. Een en ander kan 
naar mijn mening zonder bezwaar aan het openbaar lichaam zelf worden 
overgelaten. 
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Het toevoegen van de onderdelen e, f, g en h aan onderdeel 1" van het 
tweede lid heeft tot doel zichtbaar te maken welke nieuwe taken de brand-
weerregio's zullen gaan vervullen in het kader van de taak van de brandweer 
bij de rampenbestrijding in normale en in buitengewone omstandigheden. 
Ik verwijs voor een algemene uiteenzetting over dit onderwerp, met name 
voor wat betreft mijn standpunt dat het geen aanbeveling zou verdienen de 
hier bedoelde taken in aparte wetgeving te regelen, naar paragraaf VII van 
deze memorie. Wat de toegevoegde onderdelen betreft: een en ander sluit 
aan bij wat ik in mijn brief van 16 september jl. (kamerstukken II 1983/1984, 
17 220, nr. 7) aan de Tweede Kamer vermeld heb. In paragraaf 2.2 van die 
brief gaf ik aan hoe de rol van de regionale brandweren bij de rampenbe-
strijding ingevuld zal worden. De nieuwe onderdelen e-h van het tweede 
lid beogen een en ander wettelijk vast te leggen. 

Voor het bepaalde in het vroegere derde lid, 3°, onder a, lijkt niet voldoende 
reden te bestaan. De gemeenten kunnen zelf bezien hoe zij hun materieel 
willen onderhouden: in eigen beheer of, gecoördineerd, in regioverband. 

Het bepaalde in hetzelfde lidonderdeel onder c is overbodig geworden, 
nu aan het nieuwe tweede lid, 1°, onderdeel e is toegevoegd. Dit onderdeel 
behoeft, naar ik uit de opmerkingen van de leden van de C.D.A.-fractie 
begrijp, nog wel enige nadere uitleg. 

Met «het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van rampen» 
wordt slechts beoogd aan te geven dat de regionale brandweer zich dient 
voor te bereiden op het vervullen van haar functie bij de rampenbestrijding. 
Onomstreden is dat die functie een uiterst belangrijke is. Zij houdt in dat de 
brandweercommandant tegenover de burgemeester verantwoordelijk is 
voor de wijze waarop de ramp in onderlinge samenwerking tussen de 
betrokken diensten bestreden wordt. De eigen verantwoordelijkheid van de 
bij de bestrijding betrokken diensten wordt daarbij in geen enkel opzicht 
aangetast. Ook is er geen sprake van dat de brandweercommandant zich 
op terreinen begeeft als handhaving van de openbare orde, opsporing van 
strafbare feiten en sociale dienstverlening. Het begrip «coördinatie» in het 
bedoelde artikellid staat derhalve voor: technische coördinatie of, zo men 
wil: operationele leiding. 

Uit het vorenstaande valt af te leiden dat ik de formulering: «het voorbe-
reiden van de coördinatie van de operationele leiding van de rampbestrijding, 
voor zover deze leiding bij de brandweer berust» afwijs, en wel om twee 
redenen. In het eerste gedeelte van de zin worden twee begrippen gecom-
bineerd die hetzelfde aanduiden. Een ervan kan gemist worden. Het tweede 
deel van de zin geeft ruimte voor de veronderstelling dat de operationele 
leiding niet in volle omvang of niet altijd bij de brandweer berust. Wat die 
veronderstelling betreft: het is niet mogelijk deze verantwoordelijkheid te 
delen. Zij omvat coördineren, stimuleren, conflicten (pogen) op (te) lossen, 
zaken die noodzakelijkerwijs in één hand moeten liggen. Dat de operationele 
leiding niet altijd in handen van de brandweer is, is al duidelijk uit artikel 13 
van het ontwerp-Rampenwet, dat de burgemeester de mogelijkheid biedt 
inzake de operationele leiding (gewoonlijk in handen van degene die de 
leiding over de brandweer heeft) een andere voorziening te treffen. Dat 
neemt niet weg dat de brandweer zorg moet dragen voor de voorbereiding 
van de coördinatie bij de bestrijding van rampen, daar zij in het overgrote 
deel van de gevallen met die coördinatie belast zal zijn. 

Over het ontbreken van criteria, aan de hand waarvan provinciale staten 
hun aanwijzingsbevoegdheid zullen uitoefenen wil ik, in antwoord aan de 
leden van de S.G.P.-fractie, opmerken dat het allerminst in het kader van 
het decentralisatiestreven van de regering zou passen provinciale staten 
een bevoegdheid, in dit geval tot aanwijzing van brandweersamenwerkings-
gebieden, te geven gepaard gaand met het voorschrijven van criteria, te 
hanteren bij die aanwijzing. Ik vertrouw erop dat provinciale staten zelf heel 
wel in staat zijn te beoordelen hoe in hun provincie de brandweersamen-
werking het best kan verlopen. 
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Artikel 4 

De wijzigingen in artikel 4 zijn niet van diepgaande betekenis. Hier wordt 
slechts aangestipt dat de vervanging van de woorden «beroep bij Ons» 
door: beroep op de Kroon, verband houdt met de inwerkingtreding van de 
herziene Grondwet op 17 februari 1983, waarin voor de laatstbedoelde 
terminologie gekozen is. 

vijfde lid 

In tegenstelling tot de G.P.V.-fractie acht ik de laatste twee volzinnen van 
het vijfde lid niet overbodig, doch in het belang van de duidelijkheid. 
Bepalingen van overeenkomstige strekking komen voor in de bestaande en 
in de ontwerp-Wgr. Ik doel op artikel 11, vierde lid, van de huidige en 
artikel 102 van de ontwerp-Wgr. 

Artikel 4a 

In paragraaf IX ben ik reeds uitvoerig ingegaan op de noodzaak van de 
specifieke uitkering, waarvoor in dit artikel de basis wordt gelegd. 

Artikel 5 

Artikel 5 kan vervallen, daar naar mijn mening aan provinciale, respectie-
velijk gedeputeerde staten kan worden overgelaten bij wie zij advies 
inwinnen. Verwacht mag worden dat zij de inspecteur voor het brandweer-
wezen zullen willen raadplegen, zonder dat dit uitdrukkelijk wordt voorge-
schreven. 

Artikel 6 

De invoeging in artikel 6 beoogt deze bepaling, duidelijker dan tot dusver 
het geval was, in verband te brengen met de daarop volgende artikelen 
over de verlening van bijstand. 

Het lijkt mij juist - dit in antwoord aan de leden van de fracties van C.D.A. 
en S.G.P. - dat de voorzitter van het dagelijks bestuur van de regionale 
brandweer het in dit artikel bedoelde organisatie-overzicht opstelt. Dat 
hangt samen met de rol die hij te vervullen heeft bij de bijstandsverlening; 
zie de nieuwe artikelen 7, 8 en 9. Uiteraard is er niets tegen wanneer de 
voorzitter het dagelijks bestuur in de opstelling kent, Overigens moet de 
betekenis van het organisatie-overzicht niet overschat worden. Het bevat in 
feite niet meer dan een weergave van reeds bekende feiten. Ten behoeve 
van de bijstandverlening worden deze in het organisatie-overzicht overzich-
telijk gerangschikt, zodat de voorzitter, zo nodig, snel kan handelen. 

Artikelen 7-11 (algemeen) 

In paragraaf VI ben ik ingegaan op het systeem van bijstandverlening, 
zoals dat ontworpen was, en heb ik aangegeven dat de nieuwe situatie die 
sindsdien ontstaan is tot wijziging van dit systeem noopt. Het stelsel is op 
basis van de nieuw ontworpen artikelen aldus, dat bij een te kort schieten 
van de intraregionale bijstandverlening allereerst via de Commissaris der 
Koningin een beroep wordt gedaan op bijstand van andere regio's binnen 
de provincie. Is deze niet toereikend, wat zich in uitzonderlijke gevallen zal 
kunnen voordoen, dan zal bijstand van buiten de provincie verleend 
moeten worden. Een verzoek daartoe wordt door de commissaris aan de 
minister gericht, die zich ter zake tot andere commissarissen wendt. Op 
deze manier is verzekerd dat er altijd voldoende potentieel is of in aantocht 
is. Duidelijkheidshalve zij nog opgemerkt dat het geschetste stelsel niet 
uitsluit dat langs een meer informele weg bijstand kan worden gevraagd 
en gegeven. Zo is er bij voorbeeld geen bezwaar tegen dat een regio 
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vrijwillig een aangrenzende regio helpt. Is desondanks nog een verzoek aan 
de commissaris nodig, dan dient uiteraard wel melding gemaakt te worden 
van het feit dat al op vrijwillige basis bijstand verleend wordt. De vergoeding 
van kosten waarvan sprake is in artikel 11 beperkt zich noodzakelijkerwijs 
niet meer tot een bijdrage voor het beheer, de personele bezetting en de 
inzet van het rijksblusmaterieel. Nu de bepalingen omgewerkt zijn tot een 
meer algemene bijstandsregeling, is het element van de kostenvergoeding 
mee aangepast. 

Artikel 7 

De vraag van de S.G.P.-fractie met betrekking tot dit artikel is door de 
wijziging ervan achterhaald. In het nieuw ontworpen bijstandsysteem gaat 
het om personeel van de regionale brandweer en van de deelnemende 
gemeenten, zowel beroeps- als vrijwillig personeel. Van (voormalige) 
plichtnoodwachters of BB-vrijwilligers zal geen sprake zijn. 

Artikel 8 

In tegenstelling tot de G.P.V.-fractie acht ik het wel vanzelfsprekend dat 
er een voorzitter en een dagelijks bestuur van de regionale brandweer 
komen. Zonder deze bestuursorganen kan er van slagvaardig optreden 
geen sprake zijn. Zulk optreden nu is beslist geboden, zowel bij de bijstand-
verlening als bij de rampenbestrijding. 

Artikel 11 

In de onderwerpelijke algemene maatregel van bestuur zal worden 
uitgegaan van een globaal kostendekkende bijdrage. 

Artikel 12 

De algemene maatregel van bestuur, die voorzien was in artikel 12, 
tweede lid, lijkt een voorbeeld van «overregeling» en kan zonder bezwaar 
gemist worden. Daarmee kan het derde lid van artikel 12 eveneens vervallen. 

Artikel 13 

De in artikel 13, eerste lid, neergelegde overlegprocedure leek mij wat 
zwaar. In paragraaf VIII, gewijd aan de bedrijfsbrandweer, noemde ik als 
reden om het voorschrift, dat verplicht met drie in het ontwerp genoemde 
functionarissen over de aanwijzing van een bedrijfsbrandweerplichtige 
inrichting moet worden overlegd, te doen vervallen dat opneming van een 
dergelijke voorschrift in de wet uit dereguleringsoogpunt geen aanbeveling 
verdient. Wel is ten zeerste gewenst dat gedeputeerde staten zich met de 
bedoelde functionarissen (en eventuele andere deskundigen) verstaan. Wat 
ik bij mijn voorstel tot het schrappen van artikel 5 heb opgemerkt, geldt ook 
hier: verwacht mag worden dat ook zonder uitdrukkelijk voorschrift advies 
zal worden ingewonnen. 

Artikel 14 

eerste lid 

In artikel 125 van de Ambtenarenwet wordt een aantal onderwerpen 
opgesomd, waaromtrent bij of krachtens a.m.v.b. voorschriften worden 
vastgesteld. De G.P.V.-fractie - en in aansluiting daarbij de C.D.A.-fractie 
- vroeg naar de verhouding tussen het bepaalde in artikel 14, eerste lid, 
van het ontwerp en het geregelde in de Ambtenarenwet. 
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In antwoord hierop merk ik op dat artikel 125, tweede lid, van de Ambte-
narenwet het bevoegd gezag van onder meer de gemeenten de bevoegdheid 
toekent ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in artikel 125, eerste 
lid, regels te stellen, tenzij daarover bij of krachtens de wet regels 
worden gesteld. Om ten aanzien van anderen dan rijkspersoneel voor wat 
betreft deze onderwerpen tot regelgeving bij algemene maatregel van 
bestuur over te kunnen gaan, is derhalve een basis in de wet nodig (in casu 
artikel 14, eerste lid). Ook andere wetten (bij voorbeeld de Politiewet en de 
Wet op de noodwachten) bevatten overeenkomstige (en meer) bepalingen 
dan die, voorgesteld in artikel 14, eerste lid. In deze gevallen gaat het om 
voorschriften, toegespitst op een bepaalde groep. Het is zinvol ook voor de 
brandweer die mogelijkheid te openen, opdat - zoals reeds meermalen is 
opgemerkt - de kwaliteit van de organisatie op het gewenste niveau 
verzekerd is. Ik wijs er overigens op dat de in artikel 14, eerste lid, genoemde 
onderwerpen niet geheel samenvallen met die, welke genoemd zijn in 
artikel 125 Ambtenarenwet. 

De redactie van onderdeel c van het eerste lid is gepreciseerd, daar het 
niet in de bedoeling lag en ligt regels te stellen over de keuring enz. zelf, 
doch slechts over de daaraan te stellen eisen. Het is van belang dat er op 
dit punt in den lande geen verschillen zijn, omdat de kwaliteit van het 
brandweerpersoneel overal een gelijk niveau dient te hebben. 

tweede lid 

Dit artikellid is vervallen. Ik verwijs naar de toelichting op artikel 14a. 

derde lid 

Dit artikellid is door mij geschrapt. Met de commissie-Geelhoed ben ik 
van mening dat voor het voeren van overleg met brandweerpersoneel 
geen basis in de formele wet nodig is. Dit wil echter niet zeggen dat er 
geen overleg zal worden gevoerd over onder meer de algemene maatregel 
van bestuur, die op grond van het eerste lid van dit artikel tot stand kan 
komen. De wijze waarop dit overleg zal worden gevoerd, zal in een algemene 
maatregel van bestuur worden geregeld. 

Artikel 14a 

Het eerste lid van dit artikel wordt gevormd door het gewijzigde tweede 
lid van het oorspronkelijk artikel 14. Deze laatste bepaling heeft het misver-
stand doen ontstaan, als zou het Rijk de brandweeropleidingen in vergaande 
mate willen gaan regelen. Dat is volstrekt niet de bedoeling. Om die reden 
is de redactie aangepast ten einde buiten twijfel te stellen dat het uitsluitend 
gaat om het stellen van eisen aan met name genoemde opleidingen, zodat 
ook op dit punt een overal gelijk kwaliteitsniveau wordt bereikt. Voor de 
vrees, geuit door de leden van de C.D.A.-fractie, dat de bepaling strijd zou 
opleveren met artikel 208, thans artikel 23, van de Grondwet, is met deze 
gewijzigde redactie geen reden aanwezig. 

Het tweede lid van dit artikel strekt ertoe een wettelijke grondslag te 
geven aan de gegroeide praktijk, dat een aantal brandweeropleidingen 
wordt afgesloten met een rijksexamen. Het derde lid ten slotte vormt de 
wettelijke basis voor de opleiding van beroepsbrandweerofficieren van de 
Rijksbrandweeracademie zoals die sinds jaar en dag plaatsvindt. 

Met deze wijzigingen meen ik recht te doen aan de adviezen, die de VNG 
en de Brandweerraad ter zake hebben uitgebracht. 

Artikel 15 

Artikel 15, zoals het ontworpen was, leverde aanzienlijke verticale 
coördinatielasten op. Het verplichte gedeputeerde staten immers alle 
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gemeentebesturen over de ontwerpen van algemene maatregelen van 
bestuur, genoemd in het artikel, te horen. De minister op zijn beurt diende 
weer alle colleges van gedeputeerde staten te horen. 

Om deze bezwaren te ondervangen heb ik een eenvoudiger procedure 
ontworpen, zonder daarbij de essentie van het artikel te beschadigen. In de 
nieuwe versie is het zo dat gedeputeerde staten en gemeentebesturen die 
zulks wensen in de gelegenheid worden gesteld zich tot de minister te 
wenden, nadat zij van de ontwerpen van bedoelde algemene maatregelen 
hebben kunnen kennis nemen via de Nederlandse Staatscourant. Daarmee 
wordt, dacht ik, veel werk, met name voor gedeputeerde staten, voorkomen. 

Met de wijziging van dit artikel is, naar ik meen, de opmerking van de 
leden van de C.D.A.-fractie gehonoreerd, in die zin dat een rechtstreekse 
weg tussen de gemeentebesturen en de minister is geopend. 

Artikel 17 

Artikel 17 is aanzienlijk vereenvoudigd. 
Het eerste lid, onder a, vervalt, omdat regels ter zake in de brandbeveili-

gingsverordening kunnen worden opgenomen. 
Het eerste lid, onder b, dat als enig lid overblijft, is redactioneel vereen-

voudigd. 
Het tweede lid, en als gevolg daarvan het derde lid, vervalt om dezelfde 

reden als bij het vervallen van het eerste lid, onder a, genoemd. Daarvoor 
pleit ook dat, wellicht door de ingewikkelde formulering van het artikellid, 
van de erin vervatte mogelijkheid tot regelgeving die ook in de bestaande 
Brandweerwet voorkomt (artikel 3, eerste lid, onder a) nooit gebruik is 
gemaakt. 

Overigens vermeld ik bij dit artikel graag dat het Nationaal Brandpreventie 
Instituut bij de eventuele totstandkoming van deze algemene maatregel 
van bestuur zal worden betrokken. 

Artikel 18 

eerste en tweede lid 

De wijzigingen van artikel 18 zijn voor een deel niet van principiële aard. 
Gepoogd is slechts het artikel, waar mogelijk, te bekorten. De onderwerpen 
waaromtrent de inspectie adviseert en voorlicht heb ik in de tekst van het 
artikel kort samengevat als aangelegenheden de brandweerzorg betreffende. 
Met deze aansluiting wordt gedoeld op al datgene wat in dit wetsvoorstel 
omtrent de brandweren en de taken van de overheid te dien aanzien is 
bepaald. De leden van de S.G.P.-fractie antwoord ik op hun vraag waarom 
de bedrijfsbrandweer ontbreekt in het artikel over de Inspectie van het 
brandweerwezen dat zij zich primair met vragen zal wenden tot de gemeen-
telijke of regionale brandweer. Mocht er behoefte aan advies van de 
inspectie zijn, dan kan het hoofd of de bestuurder van de inrichting een 
verzoek daartoe tot de inspectie richten, die het indien het op haar weg ligt 
(zie haar taakopdracht in het tweede lid (nieuw), onder c) zal honoreren. 
Met de term particulieren wordt in dit lid naast individuele personen ook 
gedoeld op particuliere bedrijven, instellingen, verenigingen en organisaties. 
Het tweede lid, onder a, is nieuw. Ik acht het van belang vast te leggen, dat 
de Inspectie voor het brandweerwezen ten behoeve van de minister van 
Binnenlandse Zaken en onder diens verantwoordelijkheid bevoegd is 
onderzoek te doen naar het verloop van een brand, ongeval of van een 
ramp. Deze bepaling dient in samenhang te worden gezien met het 
bepaalde in het derde lid. 

derde lid (nieuw) 

Dit lid is gewijzigd, in dier voege dat de plicht tot het verstrekken van 
inlichtingen is beperkt tot rijksambtenaren en rijksinstellingen. De plicht tot 
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het verstrekken van informatie aan de minister van Binnenlandse Zaken 
door gemeentelijke en provinciale overheden in verband met een onderzoek 
dat door de inspectie te zijnen behoeve wordt ingesteld, vindt zijn grondslag 
in de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet resp. Provinciewet 
(artikel 149 gemeentewet en artikel 19 Provinciewet). Met deze wijziging 
meen ik eveneens aan de bezwaren van de CDA-fractie tegemoet te komen. 

Artikel 19 (oud) 

Het vervallen van regels omtrent de Brandweerraad heeft als oorzaak dat 
het voornemen bestaat het adviesterrein van deze raad aanzienlijk te 
verruimen. Zo zal het college zich mede gaan richtenopde rampenbestrijding 
en ook andere bewindslieden dan die van Binnenlandse Zaken gaan 
adviseren. In verband daarmee zal de samenstelling van de raad breder 
zijn; ook andere diensten en organisaties dan de brandweer zullen in de 
raad vertegenwoordigd zijn. Een regeling voor de Brandweerraad past 
daarom niet meer zo goed in de Brandweerwet. Het heeft dan ook mijn 
voorkeur de Brandweerraad een afzonderlijke wettelijke basis te geven. Een 
daartoe strekkend wetsontwerp zal binnenkort worden ingediend. Gezien 
dit voornemen is dit niet de plaats in te gaan op de vraag van de S.G.P.-fractie 
over de samenstelling van de raad. De vraag zal worden beantwoord in de 
memorie van toelichting bij de ontwerp-Wet Brandweerraad. 

Artikel 20 

De redactie van artikel 20 is, mede om aansluiting te vinden bij artikel 12 
van de Grondwet, aangepast. Het artikel spoort met artikel 20f van de 
ontwerp-Rampenwet, dat bij de tweede nota van wijziging in dat ontwerp 
is ingevoegd. Voor een nadere toelichting verwijs ik dan ook naar de 
toelichting bij dat artikel. Bij inwerkingtreding van de Algemene wet op het 
binnentreden, waarover in de toelichting op artikel 20f van de ontwerp-
Rampenwet wordt gesproken, zullen het eerste tot en met het vijfde lid van 
artikel 20 van het onderhavig wetsvoorstel komen te vervallen, met 
uitzondering van de eerste zin van het eerste lid. 

De vragen van de leden van de S.G.P.-fractie over artikel 20 beantwoord 
ik als volgt: De betreding van bedrijven valt onder de bepaling van het 
eerste lid, waarin de toegang tot «alle plaatsen» geregeld wordt. Voor het 
betreden van woningen is ingevolge artikel 12 van de Grondwet een eigen 
wettelijke basis nodig. Daarin voorziet het tweede lid. 

Voor onaanvaardbare risico's voor het personeel van de bedrijfsbrandweer 
ben ik niet bevreesd. Eerder heb ik uiteengezet dat dit personeel slechts 
verplicht is op te treden ter bestrijding van brand of gevaar anderszins 
binnen de eigen inrichting. Het betreden daarvan, indien nog nodig, zal, 
naar ik aanneem, niet op onoverkomelijke bezwaren stuiten. 

Artikel 20a (nieuw) 

De wijziging van dit artikel is veroorzaakt door de vaststelling - bij brief 
van 2 oktober 1981 aan alle mi nisters- door de toenmalige minister-president 
van een gewijzigde model-geheimhoudingsbepaling. De lnterdepartemen-
tale Commissie voor de Harmonisatie van de wetgeving had hem daartoe 
een voorstel gedaan (advies van 27 april 1981, nr. 218, 681). Opgemerkt zij 
dat de bepaling geen betrekking heeft op ambtenaren. Voor hen geldt 
reeds de geheimhoudingsbepaling ex artikel 59 van het ARAR (voor 
provinciale en gemeenteambtenaren gelden bepalingen van gelijke 
strekking). Deze biedt de basis voor disciplinaire sancties tegen ambtenaren 
die het verbod overtreden alsmede, in daarvoor in aanmerking komende 
gevallen, de grondslag voor toepassing van de strafrechtelijke sanctie ex 
artikel 212 van het Wetboek van Strafrecht. Naast deze bepaling zou in het 
onderhavige wetsvoorstel geen specifieke geheimhoudingsbepaling 
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behoeven te worden opgenomen, indien bij de uitvoering van het bepaalde 
in deze wet uitsluitend ambtenaren zouden zijn betrokken. De mogelijkheid 
bestaat evenwel dat ingevolge het vijfde lid van artikel 20 niet-ambtelijke 
deskundigen worden aangewezen als personen die mede alle plaatsen 
kunnen betreden. In verband daarmee is een afzonderlijke bepaling inzake 
geheimhouding gewenst. Voor de formulering is aansluiting gezocht bij 
artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Deze vrij strakke formulering is 
gekozen omdat een disciplinaire sanctie voor niet-ambtenaren ontbreekt. In 
voorkomende gevallen zal direct een vervolging op basis van artikel 272 
van het Wetboek van Strafrecht moeten kunnen plaatsvinden. 

Artikel 21 

De laatste volzin van het eerste lid van artikel 21 vervalt omdat nader 
onderzoek heeft uitgewezen dat de vergoeding waarvan hier sprake is in de 
praktijk niet wordt gevraagd. Zelfs wordt het niet verbruikte, en dus nog 
bruikbare, materieel in de regel niet teruggehaald. 

Artikel 22 

De aanpassing van artikel 22 beoogt de bepaling te doen aansluiten bij 
de recente wijziging van, onder meer, het Wetboek van Strafrecht (Wet van 
31 maart 1983, Stb. 153). 

Artikelen 23a en 23b 

Voor een uiteenzetting over de strekking van deze artikelen verwijs ik 
naar paragraaf IX van deze memorie, waar ik ben ingegaan op de financiering 
van de kosten die voor regionale brandweren en provincies voortvloeien 
uit hun taken in het kader van de rampenbestrijding in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden. 

Artikel 24 

In artikel 24 kan de vermelding van artikel 12 achterwege blijven in 
verband met het vervallen van de mogelijkheid tot regelgeving bij algemene 
maatregel van bestuur in dat artikel. De betekenis van het artikel is daardoor 
beperkt. De vraag of door deze bepaling algemene maatregelen van 
bestuur door vergunningsvoorschriften kunnen worden ontkracht, zal zich 
in de praktijk niet voordoen, aangezien artikel 17 nu juist betrekking heeft 
op inrichtingen die niet onder de bepalingen der Hinderwet vallen. 

Artikel 25 

tweede lid 

De wijziging van de laatste volzin van het tweede lid spruit voort uit de 
gedachte dat het mogelijk moet zijn een regio te laten voortbestaan, met 
aanpassing van haar takenpakket aan de eisen van de wet, indien de 
aanwijzing door provinciale staten of door de Kroon juist die gemeenten 
betreft die nu reeds te zamen een regio vormen. Opheffing van de bestaande 
en instelling van een nieuwe (doch, wat deelnemers betreft, identieke) 
gemeenschappelijke regeling zou onnodig werk met zich meebrengen. 

Artikel 26 

De reden waarom artikel 26 vervallen is, is eerdergenoemd: het bepaalde 
in artikel 26 is ingevoegd in artikel 3, eerste lid. 
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Artikel 27 

Het bepaalde in artikel 27, zoals het tot dusver luidde, had betrekking op 
de regio's die op basis van de Brandweerwet geformeerd zullen worden. 
Nu het gewijzigd voorstel van wet de behartiging van genoemde taken aan 
de nieuw te vormen regio's oplegt, heb ik de bepaling van artikel 27 
toegeschreven op de regio's die er thans al, op basis van vrijwilligheid, zijn. 
Voorts is het artikel gewijzigd in deze zin, dat duidelijk wordt vastgelegd 
dat de voorbereiding zich richt op de uitvoering van de taken die bij wet 
aan de regio's worden opgedragen. Gelet op de voorgenomen opheffing 
van de Organisatie Bescherming Bevolking ten slotte acht ik het niet nodig 
overeenstemming voor te schrijven tussen het ene bevoegde gezag en het 
andere: ik heb het volste vertrouwen dat overleg tot de gewenste resultaten 
zal leiden. 

Artikel 28 

Bij artikel 19 (oud) merkte ik op dat het in mijn bedoeling ligt de Brand-
weerraad een afzonderlijke wettelijke basis te geven. Om de tijd te over-
bruggen die wellicht zal verlopen tussen de datum van inwerkingtreding 
van deze wet en die van de Wet Brandweerraad wordt artikel 8 van de 
huidige Brandweerwet dat thans de wettelijke basis vormt voor de Brand-
weerraad, vooralsnog gehandhaafd. 

Artikel 29 

Mede naar aanleiding van de vraag van de G.P.V.-fractie of door de 
voorgestelde citeertitel geen verwarring kan ontstaan met de bestaande 
Brandweerwet heb ik het artikel aangepast in die zin, dat te zijner tijd het 
jaartal van het Staatsblad, waarin de wet zal worden geplaatst aan de 
citeertitel wordt toegevoegd. 

Onderdeel B, 2C 

De reden waarom ik onderdeel B, 2°, geschrapt heb, is gelegen in de 
opneming van artikel 1, vijfde lid. Ik verwijs naar de desbetreffende 
passage van deze paragraaf. 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
M. J. J. van Amelsvoort 
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