Brandweer voorwaarden behorend bij de APV vergunning

ARTIKEL 7
Apparatuur voor het bereiden van voedsel
7.1

Bij gebruik van gasflessen tijdens het evenement mag de werkvoorraad per
kraam of locatie van de gevulde en lege flessen gezamenlijk niet meer
bedragen dan 115 liter.

7.2

Tussen de gasfles en het verbruikstoestel moet de verbinding bestaan uit een
metalen leiding of een goedgekeurde GIVEG-slang.

7.3

De slangen van een gasfles (naar een verbruikstoestel) moeten in deugdelijke
staat verkeren.

7.4

Een gasfles van meer dan 25 liter moet tegen omvallen zijn beschermd.

7.5

De ruimte waarin gasfles(sen) staan, moet op de buitenlucht geventileerd zijn.

7.6

Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het
bakmedium niet boven 200°C kan oplopen.

7.7

Binnen
handbereik
van
het
baktoestel
is
een
goedgekeurd
handbrandblusmiddel (min. 6 kg/liter) van het geschikte type aanwezig en
voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken, waarmee de bakken
in geval van brand kunnen worden afgedekt.

7.8

De wanden en het draagvlak grenzend aan het baktoestel dienen
onbrandbaar te zijn.

7.9

Voor de opstelling van bak- en braadkramen ten opzichte van de omliggende
bebouwing gelden naast de hiervoor genoemde artikelen 7.1 tot en met 7.8
de volgende opstellingseisen:

7.10

7.9a

Kook- en bakactiviteiten zijn voor geheel blinde gevels van
omliggende bebouwing toegestaan.

7.9b

Kook- en bakactiviteiten zijn voor gevels van omliggende bebouwing
met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 2 meter
uit de gevel, zowel naar links als naar rechts toe.

Voor de opstelling van bakwagens ten opzichte van de omliggende
bebouwing gelden naast de hiervoor genoemde artikelen 7.1 tot en met 7.8
de volgende opstellingseisen:
7.10a Voor geheel blinde gevels van omliggende bebouwing is plaatsing
toegestaan.
7.10b Voor gevels met ramen van omliggende bebouwing is plaatsing
slechts toegestaan bij een minimale afstand van 5 meter uit de gevel.
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7.11 Voor de opstelling van een barbecue ten opzichte van de omliggende
bebouwing gelden naast de hiervoor genoemde artikelen 7.1 tot en met 7.8 de
volgende opstellingseisen:
7.11a

De barbecue stabiel staat.

7.11b

De ondergrond van de barbecue minimaal 1 meter rondom
onbrandbaar is.

7.11c

De barbecue op een veilige manier ontstoken wordt.

7.11d

De barbecue minimaal 2 meter van een object geplaatst wordt.

7.11e

Een geschikt blusmiddel (bijvoorbeeld een brandblusser 6kg/liter of
zand) in de directe nabijheid aanwezig en beschikbaar is.

Werkinstructie voor medewerker m.b.t. artikel 7:
Indien een bakwagen onderdeel is van het brandcompartiment van een tent moet
een bakwagen aan de buitenzijde van de tent opgesteld staan, met dien verstande
dat de bakwagen met één zijde aan de buitenzijde van de tent mag grenzen en ten
minste 5 meter van enige (nood)uitgang moet zijn gelegen.
Schematisch leidt dit voorschrift tot een volgende situatie

a
1
>5 meter
b

>5 meter
2

>5 meter

Brandcompartiment

3

Brandcompartiment

1 = tent
2 = bakwagen
3 = omliggende bebouwing (bij risicovol object >10 meter)
a / b = uitgang tent

Tevens adviseren de bakwagen op de kopse kant van de rij kramen te plaatsen.
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