Afdelins Versunninsvedenins en Handhaving

Tel (0118) 67 50 00
Fax (01181 62 37 17

Scouting Kazan

deWolf

I\Iiddelburg

De heerA.J. van Gelder

TorentÍans 187
4336 KK IVIDDELBURG

bijlase(n)

zd- lB')z
(0118) 67 52 43

mw. ing. IM.L. de Haan

31 mei2010

3 1 MÊt

20',!0

Stoken en barbecueën in drum

Geachte heer Van Gelder,
Tijdens het overleg van 18 maafi 2010 met welhouder De Víies hebt u kenbaar gemaakt dat u grêag een
vasle stookplaats zou willen hebben nabij het clubhuis van de Scoutinggroep Kazan de Wolf op het Meiveld
in Middelburg.
Vaste stookplaats
Voor het hebben van een vaste stookplaats dieni u ontheÍflng ie krijgen van burgemeesler en wethouders als
bedoe d in arUkel 10 63, lid 2 van de Wet miliêubêheêr ên árlikel 5.5.1, lid 2 van de Algemene Plaalselijke
Verordening lMiddelbuÍg 1997. Voor deze ontheffing is advies gevraagd bÍ Politie Zeeland en de Stads'
gewestelijke bÍandweer Vlissingen Middelburg
Barbecueèn in stalen drum

Voor hel houden van een barbecue zijn geen regels gesleld in de Wet milieubeheerof in de Algemene
PlaatselÍke VeroÍdening l\,4lddelburg '1997, hiervoor is dan ook geen ontheffing nodig.
Stoken;n stalen drum
Het stoken van een vuurtje in een drum kan niet worden gezien als het veíbranden van aÍvalsloffen in de zin

van aÍiikel 10.63, lid 2 van de Wel milieubeheer en aÍiikel 5.5.1, lid 2 van de Algemene Plaatselilke Veror
dening [,4]ddelburg 1997 Ons stookbelêid geeft aan dat hei verbodên is in de openlucht vuur aan te leggen,
te stoken ofte hebben. Dit veÍbod geldt niet vooÍ vuur dat geen (brand)gevaar oplevert voor de omgeving.
U geeft aan ie sloken in een stalen drum en deze na gebruikweer op ie ruimen.
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Wijzijn van mening dat het stoken in een stalen drum geen bÍandgevaar oplevert vooÍ de omgeving als u
zich aan de volgende voorwaarden houdt:
- alleen schoon" houi verstoken, dus geen banden, gêverfd oí geÏmpregneerd hout en andere veruuilende
matefialen;

-

zoÍg dat u tijdens het stoken een brandblusser, ofeen eÍnmerwater klaar hebt slaan;
er moei continu toezicht van een volwassêne zijn op het vuur;
stoken in een stalen drum is alleen toegêslaan bij onderstaande weersomstandigheden:
bij droog weêr, dus brj regen oí mist mag er geên veíbranding plaatsvinden;

-

de wlndkracht mag maximaal 5 Beaufoí zrjn (max. 40 km/h);

houdt de windÍichting in acht, het vuur of de rook mag geen gevaar of overlast veroozaken voor hel
publiek of de omgeving;
na afloop van het stoken in de drum de be1Íeffende locatie, en de drum zelf, opruimen en schoonmaken;

-

voor het ontsteken van het vuuÍ mogen geen brandgevaarlijke vloeistoffen zoals benzine en spiritus
gebruiktworden. lndien nodlg, heeft het aansteken van het hout met een gasbrander de voorkeuri

-

er mag geen gevaar, schade, hinder of anderszins overlast voor de omgeving oplreden,
verbranding mag s echis plaatsvinden lussen zonsopgang en zonsondergang.

Wij verhouwen erop u hiermee voldoendê te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen of opmerkingen
kunt u conlact opnemen met mevrouw Ívl.L. de Haan, beÍeikbaar via telefoonnummer (0118) 67 52 43 of per

e mail: m.de.haan@middelburq.nl.
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OntheíÍng gebruik stookplaais na zonsondergang

Gêachie heer Van GeldeÍ,

ln onze brief van 31 me 2010, kenmerk 2010/8172, hebt u van ons een ontheffing gekregen voor het hebben
van eên vaste slookplaats op het IVIeive d in l\,4iddelbuÍg. ln deze ontheffing staan vooMaarden waar u zlch
aan moet houden U hebt de vraag gesteld of het ook mogel jk is om een stookonthelïing te krijgen na
zonsondergang tussen 1 mel en 1 oktober.
Na advies van de brandweerle hebben ontvangen, hebben wij het volgende besloten.

WÍ veíenen toestemrning om de stookplaals tussen 1 mei en

oktoberte gebruiken na zonsondergang tot
uiteÍlÍk01.00uur Naast de vooMaarden zoalsgesteld in onze briefvan 31 mei2010 stêllên wijde volgende
1

aanVullende voorwaarde:

.

op het moment clat staken na zonsondergang plaatsvindt, maet dit warclen geneld bijde

alarmcentÍale, teleÍoonnumner ( 0118) 43 24 AA. Dil is om te voorkamen dat de bnndweer onnodig
\rotclt gealarmeercl als mensen op aÍstand een gloedwaarnemen en 112 bellen. Melding kan ook
worden gedaan vooreen langere aaneensluitende periode.
Voor evenluele vragen oí opmerkingen kunt u contaci opnemen rnet mevrouwA
teleÍoonnummer (0118) 67 52 48, of per e-mail info@middelburg.nl
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