gemeente Steenbergen
N A D E R E R E G E L S V E N T E N 2016

BM1502322
gemeente Steenbergen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:14 en 5:15
Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;
Gelet op artikel 5:14 en 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening;
Overwegende dat:
in artikel 5:14 en 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening regels zijn opgenomen met
betrekking tot het venten van goederen dan wel diensten;
het op grond van artikel 5:15 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening mogelijk is om nadere
regels te stellen omtrent het venten;
het uit oogpunt van administratieve lastenverlichting gewenst is geen vergunningplicht in de
Algemeen plaatselijke verordening op te nemen, maar wel regels te stellen waaraan het
vergunningvrij venten dient te voldoen;
besloten vast te stellen de "Nadere regels venten 2016".
Artikel 1. Algemene bepalingen
1.
Het is uitsluitend toegestaan te venten met goederen dan wel het aanbieden van diensten op
2.

3.
4.
5.

maandag tot en met zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur;
Bij het aanbieden van goederen dan wel diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van een verkoopof promotiewagen, mag tijdens het aanbieden van die diensten alleen op die plaatsen worden
stilgestaan, waar dit de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt;
Het langer dan 15 minuten op dezelfde plaats stilstaan is verboden;
Het is niet toegestaan om ter aankondiging gebruik te maken van een claxon of een muziekdoos en
of geluidsversterkende middelen;
Het is verboden bovengenoemde diensten aan te bieden op of binnen een afstand van 100 meter
van een plaats waar op dat moment een weekmarkt, kermis, een wielerronde of ander evenement
wordt gehouden waarvoor door de burgemeester een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de

6.

Algemene plaatselijke verordening 2016 is verleend;
Aanbieders van goederen dan wel diensten dienen als zodanig in voldoende mate herkenbaar te

7.

zijn;
Indien gebruik wordt gemaakt van bak- en braadtoestellen, gelden de algemene
brandveiligheidsregels zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze nadere regels.

8.

Eventuele bevelen van de politie of een daartoe bevoegd persoon dienen stipt en onmiddellijk te

9.

worden opgevolgd;
Aanbieders van goederen en diensten zijn verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te
nemen, teneinde te voorkomen dat de gemeente Steenbergen dan wel derden, tengevolge van het
aanbieden van de goederen dan wel diensten schade lijden;

10.

Aanbieders van goederen en diensten dienen in het bezit te zijn van een inschrijving van de Kamer
van Koophandel;

Artikel 2.
1.

Slotbepalingen

De nadere regels venten 2016 treden in werking op 1 januari 2016 onder gelijktijdige intrekking van
de Beleidsregels venten met consumptie-ijs van 13 januari1998.

2.

De regels worden aangehaald als "Nadere regels venten 2016".

Aldus besloten.door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015
De seawiYis,

De burgemeester,

Bijlage 1 - Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkramen en bakwagens
1.
Situering en opstelling.
a.
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;
b.
Door geen der geplaatste bakwagens mogen de toegangen of uitgangen van winkels, woningen
of andere gebouwen worden versperd of belemmerd.
c.
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;
d.
e.
f.

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.

Inrichting.

a.

Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen zijn in de bakwagens
niet toegestaan;

b.
c.

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;

d.

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;

e.

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.

3.
a.
b.

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.

4.
a.
b.
c.
d.

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.
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5.

Gasopslag.

a.

De voor de bakinrichtingen (bak- en braadinstallatie's, frietkraam, loempiaktraam, gebakkraam,

c.

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.

d.

De gasflessenManks 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;

e.

Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat eventueel lekgas niet in een besloten ruimte kan
binnendringen;

f.
g.

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;

h.

Lege gasflessen moeten direct worden afgevoerd naar een niet voor publiek toegankelijke plaats;

6.

Gasleidingen en - appendages.

a.

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;

b.

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

c.

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

d.

maximaal 2 jaar zijn;
Voor het lage-druk gedeelte (verbinding aansluitkraan op verbruikstoestel) dient een lagedrukslang 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

e.
f.

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;
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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;
g.
h.

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.

i.

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.

7.
a.
b.

Elektrische installatie
De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen van het
plaatselijke energiebedrijf.
De elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een aardlekschakelaar met
een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.

c.

De verplaatsbare leiding (verlengsnoer) van een bakkraam/bakwagen naar een aansluitpunt voor
elektriciteit moet:
- minstens 3 aderig zijn, met een nominale kerndoorsnede van 2!4 m m ;
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d.

- 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

e.

geheel zijn uitgerold.
De plaats en de bevestiging van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) moet zodanig zijn, dat er
niemand over kan struikelen.

8.
a.

b.

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;

c.

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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