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Geachte heer,
Op 1 juni 2016 ontving ik uw aanvraag voor het houden van een jaarmarkt op
vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september 2016. Het evenement vindt plaats in
diverse straten van het centrum van Steenbergen. Ik heb besloten de gevraagde
vergunning te verlenen. Verderop in deze brief treft u mijn overwegingen en de
voorschriften en voorwaarden aan.
Wettelijk kader
1. Artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening 2016 (begrip evenement);
2. Artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening 2016 (vergunning of melding);
3. Artikel 1:8 Algemene plaatselijke verordening 2016
4. Zondagswet
5. Evenementenbeleid 2011
6. Bestemmingsplan
Overwegingen
1.
Volgens artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is in dit geval sprake
van een evenement omdat er sprake is van een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van
vermaak’. Er is geen sprake van een uitzondering.
2.
Volgens artikel 2:25 van de APV is er sprake is van een vergunningplicht voor het houden
van dit evenement omdat niet wordt voldaan aan de vereisten voor het indienen van een
melding genoemd in lid 2 onder a tot en met h.

i.a.a.: e-mail:

politie, brandweer, beleid-hhv, beheer-OB. Papier: OND-fin
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3.
Dit artikel geeft aan dat een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd in het belang
van openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid danwel de bescherming van
het milieu. Hieronder wordt ingegaan op elk van de weigeringsgronden.

Openbare orde en openbare veiligheid
De huidige aanvrager organiseert reeds sinds enige tijd de jaarmarkt te Steenbergen. In de
loop van de tijd is het evenement samen met alle partijen uitgegroeid tot een prima
evenement zonder noemenswaardige incidenten. Er zijn mij dan ook geen signalen bekend
die ertoe zouden moeten leiden dat extra voorschriften moeten worden toegevoegd dan
wel dat de vergunning zou moeten worden geweigerd.
Omdat dit evenement dit jaar voor het grootste gedeelte samenvalt met de MUZA-feesten
te Dinteloord is advies gevraagd aan politie. Dit advies is op 13 juli 2016 ontvangen. Zij
geven aan geen bezwaren te hebben tegen het gelijktijdig houden van deze evenementen.
Op die dag werd namelijk reeds extra personeel ingezet vanwege evenementen in een
buurgemeente, zodat het toezicht door politie in Steenbergen en Dinteloord gecombineerd
kan worden.

De volksgezondheid: Niet van toepassing.
Bescherming van het milieu: het evenemententerrein danwel de omliggende percelen
maken geen onderdeel uit van aangewezen natuurwaardevol gebied in het kader van de
groene wetten.
4.
Volgens de Zondagswet is het verboden om op zondag zonder strikte noodzaak gerucht te
verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking
hoorbaar is. Daarnaast is het verboden op zondag voor 13 uur openbare vermakelijkheden
te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.
Op zondag 4 september starten de activiteiten om 12:00 uur. Derhalve moet een ontheffing
worden afgegeven in het kader van de Zondagswet.
5.
Het evenement wordt volgens het evenementenbeleid van 15 november 2011 niet
bestempeld als ongewenst evenement. Ongewenst zijn evenementen in strijd met de
menselijke waardigheid, met dieren/circus, snelheidwedstrijden met gemotoriseerde voeren vaartuigen op de openbare weg, erotische evenementen en evenementen in
natuurgebieden.
6.
Een bestemmingsplan verzet zich, bij wijze van uitzondering, niet tegen kortdurend en
incidenteel gebruik van een perceel in strijd met het bestemmingsplan. In dit geval is het
van de bestemming afwijkende gebruik ten behoeve van het evenement zodanig
kortdurend en incidenteel dat de planvoorschriften zich daartegen niet verzetten.
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Besluit
… voornoemd, hierna te noemen "vergunninghouder":
A. volgens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 de gevraagde
vergunning onder de volgende voorschriften en bepalingen te verlenen voor het
houden van de jaarmarkt Steenbergen op 2, 3 en 4 september 2016, op
respectievelijk 12:00 uur tot 21:00 uur, 11:00 uur tot 18:00 uur en
12:00 uur tot 17:00 uur;
B. Ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Zondagswet.
C. bijgaand, gewaarmerkt, draaiboek inclusief verkeersplan, onlosmakelijk onderdeel
uit te laten maken van deze vergunning;
D. bijgaande bak- en braadvoorschriften onlosmakelijk te verbinden aan deze
vergunning.
Voorwaarden en bepalingen
De contactpersoon voor dit evenement is ... Hij is te bereiken via telefoonnummer: …

inrichting evenemententerrein

1. van de opstelling van kramen en andere uitstallingen zoals ten tijde van de
behandeling van het verzoek is besproken mag niet worden afgeweken;
2. het draaiboek van voormeld evenement alsmede een plattegrond waarop vermeld de
personen, verenigingen en bedrijven welke tijdens het evenement een standplaats
innemen, dient aanwezig te zijn bij de organisator;
3. de kramen of andere uitstallingen mogen niet eerder worden opgesteld dan op
donderdag 1 september 2016 om 18.30 uur en dienen op zondag 4 september 2016
vóór 22.00 uur geheel te zijn verwijderd;
4. De organisator moet zorg dragen voor het plaatsen voldoende toiletten,
overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn met de opzichter van de buitendienst.
Hierbij moet zeker rekening worden gehouden met het plaatsen van een
toiletvoorziening op de Markt/Visserstraat;
5. de kramen of andere uitstallingen moeten zodanig zijn geplaatst, dat de hulpdiensten
(politie, brandweer en ambulancedienst), vrij van obstakels en rekening houdend met
vaste obstakels, te allen tijde een vrije doorgang van ten minste 3,50 meter hebben;
6. de uitstallingen en kramen moeten ten minste 2 meter van panden van derden en van
brandkranen zijn verwijderd en op een zodanige wijze zijn geplaatst dat de kranen
onmiddellijk bereikbaar zijn;
7. voorwerpen boven de weg mogen de hulpdiensten niet hinderen en mogen derhalve
niet lager worden aangebracht dan 4,20 meter;
8. organisator dient er op toe te zien dat tuien van kramen geen gevaarlijke situaties
opleveren voor het (voetgangers)verkeer;
9. tijdens de openingstijden is het verboden voertuigen of andere materialen op het
evenement aanwezig te hebben, tenzij deze onderdeel vormen van een bij dit besluit
vergunde activiteit;
10. het is verboden om op het terrein waar het evenement plaatsvindt luchtbuksen
aanwezig te hebben;
11. organisator is verplicht te allen tijde ambtenaren van politie en de gemeente
Steenbergen alsmede de brandweer toe te laten tot het evenemententerrein en de
voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde,
de veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven;
12. organisator is verplicht ervoor te zorgen dat in de tot het evenement behorende
inrichtingen alle maatregelen worden getroffen, welke redelijkerwijs kunnen worden
verwacht ter waarborging van de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij deze
inrichtingen bevindt;
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13. bij het gebruik van geluidsversterkende middelen mogen anderen hiervan geen hinder
ondervinden. Volgens het evenementbeleid is de norm gesteld op 70 dB(A) gemeten
op de 1 meter van de gevel van een gevoelig gebouw (zoals een woning). Meten
geschiedt met een geluidsmeter. Het wordt niet uitgesloten dat op dit gestelde zal
worden toegezien;
14. organisator dient te zorgen voor voldoende en gelijkmatige spreiding van afvalbakken
op het evenemententerrein.

verkeersmaatregelen
15. ten behoeve van het evenement mogen de in de aanhef genoemde weggedeelten van
donderdag 1 september 2016 18.30 uur tot uiterlijk 4 september 2016 22.00 uur, of
zoveel korter als mogelijk zal blijken te zijn, worden afgesloten;
16. organisator is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met een takelbedrijf
wanneer voertuigen op het evenemententerrein staan geparkeerd op het moment dat
de vergunning in werking is getreden;
17. na voornoemd tijdstip dienen de rijbaan, de trottoirs en/of de bermen van deze weg
geheel te zijn ontruimd c.q. in oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht;
18. over de afsluiting van de weg dient de organisator in overleg te treden met de in punt
20 genoemde functionaris;
19. organisator draagt in overleg met de in punt 18 genoemde functionaris zorg voor het
treffen van de verkeersmaatregelen, noodzakelijk om een onbelemmerde doorgang te
waarborgen van het doorgaande verkeer dat gebruik dient te maken van de
omleidingroute;
20. voor het maken van (werk)afspraken dient organisator uiterlijk 10 dagen voor het
evenement contact op te nemen met de opzichter van de buitendienst,
telefoon …;
21. alle aanduidingen, kentekenen en verlichtingen welke nodig zijn ten behoeve van de
omleidingroute en parkeerroute om een veilig gebruik daarvan te waarborgen, dienen
te worden aangebracht, onderhouden en verwijderd door organisator, overeenkomstig
de relevante bepalingen ingevolge de verkeerswetgeving;

communicatie met omwonenden
22. organisator dient omwonenden vooraf de mogelijkheid te bieden om hun op- en
aanmerkingen dan wel suggesties ten aanzien van het evenement kenbaar te maken
en dient hiermee, voor zover redelijk, rekening te houden;
23. organisator dient ten minste twee weken tevoren de bewoners en de direct
omwonenden van de in de aanhef van dit besluit genoemde straten in kennis te stellen
van de noodzakelijke afsluitingen;
24. op de verplicht onder omwonenden te verspreiden kennisgeving dient een bereikbaar
telefoonnummer te worden vermeld voor nadere informatie dan wel klachten tijdens
het evenement;

brandveiligheid algemeen en elektrische installaties
25. organisator wordt in het kader van de brandveiligheid verantwoordelijk geacht voor de
door standplaatshouders te gebruiken gasinstallaties; ondeugdelijke gasinstallaties
kunnen aanleiding zijn om de betreffende standplaatshouder het gebruik van gas te
ontzeggen (zie bijgevoegde bak- en braadvoorschriften);
26. verwarmingstoestellen dienen zodanig buiten bereik van het bezoekend publiek
opgesteld te worden dat geen brand of enig lichamelijk letsel dan wel ongeval kan
ontstaan;
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27. op het evenemententerrein is open vuur anders dan voor de in bijgaande en als
zodanig aan deze vergunning verbonden algemene voorwaarden voor mobiele
bakkramen, marktkramen voor bakken en braden en woon/salon wagens bedoelde
gebruiksdoeleinden verboden;
28. het gebruik van riet, stro en ander gemakkelijk brandbare materialen is niet
toegestaan;
bij de minste twijfel over de brandbaarheid van de te gebruiken materialen dient vooraf
overleg gepleegd te worden met de brandweer, telefoon: (…;
29. Voor wat betreft partytenten en uitstallingen geldt dat uit- en
nooduitgangen/vluchtwegen ten allen tijde over de volledige breedte dienen te worden
vrijgehouden van obstakels, ook aan de buitenzijde van het pand. Dit betekent onder
meer dat voor (nood)uitgangen geen kraam of terras (tafels en stoelen) mogen worden
geplaatst.
30. Een luifel/overkapping/kraam/tent moet voldoen aan brandklasse 2 en mag geen
brandgevaar opleveren. Dit houdt in dat de luifel/overkapping/kraam/tent een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een na-gloed duur van ten hoogste 60
seconden of dat het materiaal onbrandbaar is.
31. elektrische installaties dienen te voldoen aan NEN 1010 en de eisen van de PNEM;
32. de stroom- of andere aggregaten moeten geluidsarm zijn uitgevoerd;
33. voor het gebruik maken van gemeentelijke nutsvoorzieningen (zoals
evenementenkasten) dient organisator contact op te nemen met de opzichter van de
buitendienst, telefoon …;

Afspraken
34. organisator dient uiterlijk 10 dagen voor het evenement aan de politie door te geven
wie tijdens het evenement de verantwoordelijke persoon is en hoe zij deze kan
bereiken;
- een calamiteitenplan zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk
woensdag 1 september 2016, ter beoordeling worden voorgelegd aan de wijkagent
van Steenbergen. Een afschrift van het definitieve plan zal ter kennisname aan mij
worden verstrekt. Over de opzet van dit plan is organisator reeds in kennis gesteld;
- indien het evenement geen doorgang zal vinden of indien de begin- en/of
eindtijden zullen worden gewijzigd, dient organisator ten minste op de in het vorige
voorschrift genoemde datum de teamchef van politieteam West-Brabant- Zeeland,
telefoon 0900 8844 alsmede …van de
afdeling Publiekszaken, telefoon (0167… hiervan in kennis te stellen.
- Politie mag voor het parkeren van hun voertuigen gebruik maken van het
parkeerterrein achter de Rabobank aan de Fabrieksdijk 6 te Steenbergen;
35. organisator dient in overleg met de politie te zorgen voor een voldoende aantal
toezichthouders. Gezien de ervaring voorgaand jaar, is vier personen voldoende;
36. de ontstane verontreinigingen die ten gevolge van dit evenement ontstaan, worden
door de organisator opgeruimd. Voor het verzamelen en afvoeren van het afval zijn
afspraken gemaakt met de opzichter van de buitendienst (..
37. gedurende de tijd dat ten behoeve van het evenement straten en wegen met
afzettingen (dranghekken e.d.) zijn afgesloten moeten toezichthouders ervoor zorg
dragen dat deze tussentijds niet worden verplaatst en dat de afzettingen in geval van
nood onmiddellijk kunnen worden verwijderd;
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Overig
38. bij ongeveer 3.000 bezoekers verspreid over een dag dient een EHBO-post te worden
ingericht met een minimale bezetting van 2-3 gediplomeerde EHBO-ers. De EHBOpost moet duidelijk herkenbaar zijn;
39. organisator dient de kermisexploitanten zonder tussenkomst van een tussenpersoon in
kennis te stellen van de voor hen relevante voorschriften uit de vergunning;
40. stationaire muziekactiviteiten (muziekactiviteiten vanaf een terras of een podium)
dienen in de Blauwstraat zoveel mogelijk beperkt te worden omdat het geluid door de
akoestische effecten van de hoge bebouwing van deze relatief smalle straat door
omwonenden als hinderlijk kan worden ervaren; gelet op de grootte van het
jaarmarktterrein dienen dergelijke muziekactiviteiten zoveel mogelijk elders te worden
geconcentreerd;
41. organisator dient tijdig duidelijke afspraken te maken met de horecaondernemers en
gemeente Steenbergen over de exploitatie van terrassen tijdens de jaarmarkt;
42. organisator dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te
voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden;
43. organisator dient zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor eventuele schade
voortvloeiende uit het gebruik maken van de bij dit besluit verleende beschikkingen;
44. de gemeente Steenbergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid; eventueel te
ontvangen aansprakelijkheidsstellingen van derden of schadeclaims zullen aan
organisator worden voorgelegd;
45. dit besluit of een afschrift daarvan, inclusief bijgevoegde bak- en braadvoorschriften,
dient te allen tijde bij iedere deelnemer aan het evenement aanwezig te zijn en door
organisator terstond op verzoek van een ambtenaar van de politie of van de gemeente
Steenbergen te worden getoond;
46. organisator is verplicht deze vergunning op eerste vordering van ambtenaren van
politie en de gemeente Steenbergen alsmede de brandweer onmiddellijk aan haar ter
inzage te verstrekken;
47. tussentijds kunnen om praktische redenen nieuwe voorschriften of bepalingen worden
opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te maken van
deze vergunning;
48. bij niet naleving van een van deze voorschriften of bepalingen komt de bij dit besluit
verleende vergunning onmiddellijk en in haar geheel te vervallen.
Wegafsluiting
Ten behoeve van dit evenement is de Kaaistraat, Klaverstraat, Markt,
Blauwstraat tussen de Grote Kerkstraat en Rongelstraat, Grote Kerkstraat en Kerkplein
van donderdag 1 september 2016 om 18.30 uur tot zondag 4 september 2016, 22.00 uur
voor alle verkeer, behalve voetgangers, afgesloten.
Bakken en braden
Bak en - braadvoorschriften dient u tezamen met deze vergunning in kopie te verspreiden
onder de standplaatshouders en andere deelnemers aan uw evenement. Het is niet
uitgesloten dat op het betreffende zal worden toegezien.
Activiteiten niet in evenementenvergunning
Wij verzoeken u de deelnemers aan uw evenement te attenderen op het aanvragen c.q.
melden van de door hen te organiseren activiteiten die niet de evenementenvergunning
voor de jaarmarkt omvatten (bv. vergunning loterij, vergunning inzamelen geld of goed,
melden kleine kansspelen, het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken buiten de
reguliere horeca e.d.).
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Leges
Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016 bedragen de leges
voor het in behandeling nemen van uw aanvraag: €246,00 voor een
evenementenvergunning. Voor de betaling hiervan ontvangt u binnenkort een
acceptgiro.
Tot slot
Ik wens u veel plezier bij het houden van uw evenement. Voor nadere informatie kunt
u met mij contact opnemen. Dit kan via telefoonnummer 140167.

Hoogachtend,
De burgemeester van Steenbergen,

R.P. van den Belt, MBA

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw
bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of
burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het
bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het
bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de
dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.
Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een
spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om
een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek
zijn kosten (griffierechten) verbonden
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Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkramen en
bakwagens
1.
a.

b.
c.

d.

e.

f.

Situering en opstelling.
De opstelling van bakwagens dient zodanig te worden gekozen, dat brandkranen
volledig worden vrijgehouden en de brandkranen voor onmiddellijk gebruik door de
brandweer bereikbaar zijn;
Door geen der geplaatste bakwagens mogen de toegangen of uitgangen van
winkels, woningen of andere gebouwen worden versperd of belemmerd.
De mobiele bakkramen moeten zodanig zijn geplaatst dat alle toe- en uitgangen
van woningen en bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken en de
bluswatervoorziening (brandkranen en/of nortonboringen) te allen tijde voor
brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
De opstelling van mobiele bakwagens mag niet onder permanent opgestelde
luifels behorende bij de bebouwing geschieden, noch binnen een afstand van 5
meter van deze gevels;
De afstand tussen het te plaatsen object en de aanwezige bebouwing dient ten
minste 10 meter te bedragen indien deze bebouwing is voorzien van een
sprinklerinstallatie;
De afstand tussen de aanwezige bebouwing en het te plaatsen object kan
vervallen indien de gevel van de aanwezige bebouwing over een voldoende
afmeting een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten - de vuurbelasting
in/van het object zeer beperkt is - het object niet groter is dan 50 m2.

De gebruiker van de bakwagen dient ervoor zorg te dragen dat zijn mobiele bakwagen
voldoet aan de volgende voorwaarden.
2.
a.
b.
c.
d.

e.

3.
a.
b.

Inrichting.
Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen zijn in de
bakwagens niet toegestaan;
In de bakwagens mogen geen spuitbussen aanwezig zijn;
In de bakwagens mogen geen versieringen van licht brandbaar materiaal, zoals
papier, stro en diverse kunststoffen worden toegepast;
In en rond de bakwagens mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische
verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen niet in
aanraking kunnen komen met brandbare materialen;
Het hebben van open vuur ter bereiding van gerechten of voor andere
verwarmings-doeleinden, anders dan in speciaal daarvoor ingerichte en
vervaardigde apparatuur,
is niet toegestaan.
Constructie.
De basisconstructie van de bakwagen dient van materialen te zijn vervaardigd, die
bij verhitting niet onmiddellijk vlam vatten of bezwijken;
De verwarmingsapparatuur dient te worden opgesteld op onbrandbaar en de
warmte slecht geleidend materiaal en moet tenminste 30 cm. verwijderd staan van
brandbare verticale afscheidingen of wanden.
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4.
a.
b.
c.

d.

5.
a.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

Brandstof.
Het gebruik van L.P.G., anders dan voor het voortbewegen van voertuigen is niet
toegestaan;
Drukhouders zoals gasflessen en -tanks voor butaan en/of propaan moeten zijn
goedgekeurd door de Dienst van het Stoomwezen;
Indien de apparatuur gevoed wordt door een door het Energie- en Waterbedrijf te
leveren energievorm, dan dient aan de voorwaarden van dit bedrijf te worden
voldaan;
De verwarming mag geschieden door middel van vaste brandstof welke dan
ontstoken dient te worden door middel van daarvoor geschikte ontstekingsblokjes
van vaste brandstof. Het gebruik van vloeibare aansteekmiddelen, zoals spiritus,
benzine etc. is niet toegestaan.
Gasopslag.
De voor de bakinrichtingen (bak- en braadinstallatie’s, frietkraam, loempiaktraam,
gebakkraam, visbakkerijen, barbeques e.d.) te gebruiken gasflessen mogen niet
meer dan een gezamenlijke maximale waterinhoud van 115 liter hebben;
De afstand tussen de voorraad gasflessen (opslagplaats) en een gebouw en/ of
inrichting moet minimaal 5 meter bedragen, tenzij tussen de opslag en het gebouw
en/ of inrichting en de omgeving hiervan een weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag van ten minste 30 minuten aanwezig is.
De gasflessen/-tanks moeten zodanig opgesteld zijn dat:
- kranen/aansluitpunten zich aan de bovenzijde bevinden;
- zij niet voor het publiek bereikbaar zijn;
- zij bij brand gemakkelijk af te sluiten en te verwijderen zijn of bij brand geen
enkel gevaar kunnen lopen;
- geen gevaar aanwezig is voor verhitting van de flessen/tanks, door
kunstmatige omstandigheden;
Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat eventueel lekgas niet in een besloten
ruimte kan binnendringen;
In de bakwagens mag in dezelfde ruimte, als waarin de bak- en braadapparatuur
staat opgesteld, geen houders voor tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn of
worden gebruikt;
Indien de opslagruimte van de gasflessen deel uitmaakt van de bakwagen dient
deze ruimte aan het volgende te voldoen:
- de ruimte mag uitsluitend voor opslag van de gasflessentank worden gebruikt;
- de vloer, wanden en plafondconstructie van de opslagruimte dienen 30
minuten brandwerend te zijn uitgevoerd;
- de ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakwagen toegankelijk
zijn en moet door middel van een deur of luik zijn afgesloten;
- de ruimte moet direct op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een
opening van tenminste 1 dm. Deze opening moet zo laag mogelijk in de wand
van de ruimte of in de bodem zijn aangebracht;
Lege gasflessen moeten direct worden afgevoerd naar een niet voor publiek
toegankelijke plaats;
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6.
a.
b.

c.

d.

e.
f.

g.
h.

i.

Gasleidingen en – appendages.
Indien de afstand tussen de gasfles(sen) en het gebruikstoestel groter is dan 1 m.,
dan dient deze verbinding te worden uitgevoerd in 12 mm. koperbuis;
Het gedeelte tussen de gasfles en het reduceerventiel mag d.m.v. een fexibele,
speciaal voor deze gassoort bestemde, slang tot stand worden gebracht. Deze
slang mag maximaal 1 m. lang zijn;
Voor het hoge-druk gedeelte (verbinding fles op de vaste gasleiding) dient een
hoge-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5654. Op de slang dient
de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG B-8-NEN 5654 OF
PROPAANGASSLANG P-16-NEN 5654, de nominale middellijn en het jaar van
fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm. hoogte. De kleur van de slang
dient oranje te zijn. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang
mag maximaal 2 jaar zijn;
Voor het lage-druk gedeelte (verbinding aansluitkraan op verbruikstoestel) dient
een lage-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5658. op de slang
dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG - NEN 5658 OF PROPAANGASSLANG - NEN 5658, 0,05 BAR en het jaar van fabricage in cijfers en letters
van tenminste 4 mm hoogte. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van
de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
De gasslangen dienen zowel aan de gasflessen als aan de toestellen voor kook- of
bakdoeleinden te worden bevestigd door middel van slangklemmen;
Bij twee- of drie-flessen installaties dient aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
tussen de verzamelleiding en de hoofdleiding dient een hoofdkraan te
worden aangebracht. Deze hoofdkraan moet zich in de gasopslagruimte
bevinden;
tussen de hoofdkraan en de verzamelleiding dient een reduceerventiel te
zijn aangebracht. Bij toepassing van een reduceerventiel met afblaasventiel dient het gas d.m.v. een leiding naar buiten worden afgevoerd;
De leeftijd van het reduceerventiel mag maximaal 5 jaar zijn;
Indien de bak en braadapparatuur is voorzien van een mechanische afzuiging voor
de afvoer van rookgassen en/of een mechanische toevoer van verbrandingslucht,
dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
magneetventiel;
reduceerventiel.
Indien de bak en braadapparatuur niet is voorzien van een thermische beveiliging,
dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
B-klep;
reduceerventiel.
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7.
a.
van
b.
c.

d.
e.

8.
a.

b.
c.

Elektrische installatie
De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen
het plaatselijke energiebedrijf.
De elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een
aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
De verplaatsbare leiding (verlengsnoer) van een bakkraam/bakwagen naar een
aansluitpunt voor elektriciteit moet:
- minstens 3 aderig zijn, met een nominale kerndoorsnede van 2½ mm²;
- zijn beschermd door een ommanteling van neopreen, die geen beschadigingen of
gebreken vertoont.
De lengte van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) mag ten hoogste 5 m
bedragen en moet geheel zijn uitgerold.
De plaats en de bevestiging van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) moet
zodanig zijn, dat er niemand over kan struikelen.
Blusmiddelen.
Bij de verwarmingsapparatuur dient onder handbereik een blusapparaat met een
inhoud van 6 kg poeder of koolzuursneeuw, geschikt voor het blussen van branden
van het type A,B en C aanwezig te zijn. De blustoestellen dienen van een
rijkskeurmerk te zijn voorzien;
De blusapparaten dienen eenmaal per 2 jaar gekeurd te zijn conform NEN 2559,
uitgave 2001, ten bewijze waarvan een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn;
Indien met de verwarmingsapparatuur olie of vet wordt verwarmd, dan dienen in de
onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur goed passende en
hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of
brandend vet of olie af te dekken.
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