
St okontheffng

Beschikking op verzoek om ontheffing verbranden van
afval buiten een inrichting

AANVRAGER : Stichting Scoutinggroep Martin Gasman,
Seveningseweg ong., 8267 BA te Kampen

AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN : Verbranden van schoon hout t.b.v. kampvuur
STOOKLOCATIE : terrein Stichting Scoutinggroep Martin Gasman,

Seveningseweg ong. te Kampen
DATUM ONTVANGST AANVRAAG :27 december 2016
ZAAKNUMMER : 1731 3-2016
DATUM BESCHIKKING : ~ c.3-2&?
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1. Aanvraag

Op 27 december 2016 hebben wij een aanvraag ontvangen van Stichting Scoutinggroep Martin
Gasman voor een ontheffing van het verbod om een (kamp)vuur op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Deze ontheffing wordt aangevraagd voor het verbranden van schoon
hout in een kampvuur op de locatie Seveningseweg, ongenummerd, in Kampen, kadastraal bekend
gemeente Kampen, sectie S, nummer 371.

2. Toetsingskader

In hoofdstuk 5 van de APV-Kampen staat vermeld dat het niet is toegestaan om in het openbaar vuur te
stoken. Verder geldt binnen de gemeente Kampen een Beleidsnota afval verbranden Kampen.

Beleidsnota afval verbranden Kampen
Op 31 mei 2005 (gepubliceerd in het weekblad “de Brug” van 7 juni 2005) is de beleidsnota “afval
verbranden Kampen” vastgesteld. In dit beleidsstuk zijn voorwaarden opgenomen waaraan een
ontheffing stookverbod dient te voldoen.
Het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval en schoon hout is getoetst aan de eisen die gesteld
worden aan het stoken van onbehandeld snoeihout, takkenhout en/of rietafval.
Aan de hand van de volgende vragen wordt de aanvraag getoetst aan eerdergenoemde beleidsnota:

1. Is de stooklocatie binnen of buiten de bebouwde kom gelegen?
2. Hoe is de stooklocatie gelegen ten opzichte van brandgevoelige objecten?
3. Waaruit bestaat het te verbranden materiaal?
4. Vindt het stoken particulier of bedrijfsmatig plaats?
5. Is de stooklocatie binnen of buiten de inrichting gelegen?

Ad 1. Binnen de bebouwde kom zoals vastgesteld in de eerdergenoemde beleidsnota, is het niet
toegestaan om te stoken.

Ad 2. De stooklocatie dient aan de vastgestelde veiligheidsafstanden te voldoen.
Ad 3. Er mag alleen niet van derden afkomstig schoon takkenhout, snoei- en rietafval verbrand worden.
Ad 4. De ontheffing is alleen van toepassing bij het verbranden door particulieren.
Ad 5. De stooklocatie mag alleen gelegen zijn buiten een inrichting, zoals in artikel 1 .1 van de Wet

milieubeheer gedefinieerd.

3. Procedure

Wij hebben de aanvraag om ontheffing behandeld volgens titel 4.1 (beschikkingen) van de Algemene
wet bestuursrecht.
Het besluit op uw aanvraag is gepubliceerd in het weekblad “Kampen.nl”.
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4. Overwegingen bij besluitvorming

Het houden van kampvuren valt niet onder de werkingsfeer van de Wet milieubeheer en de Beleidsnota
afval verbranden Kampen.
In de Beleidsnota wordt uitgegaan van het verbranden van afval. Bij het houden van kampvuren wordt
geen afval verbrand. De APV is daarom van toepassing. Om tot een goede beoordeling te komen zijn
de toetsingskaders uit de beleidsnota gebruikt. Daarnaast is er advies gevraagd bij de politie lJsselland,
Veiligheidsregio lJsselland, onderdeel brandweer, Provincie Overijssel (ligging nabij Natura 2000-
gebied) en bij het Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Kampen.

Bebouwde kom
De stooklocatie is gelegen buiten de bebouwde kom.

Afstandseisen
De stooklocatie dient te voldoen aan de volciende afstanden:

Norm Werkelijke afstand Voldoet
Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke 50 meter < 50 meter Nee
zoals een tent)
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag 100 meter > 100 meter Ja
brandgevaarlijke stoffen
Openbare weg, hoogspanningsmasten of -lijnen 50 meter > 50 meter Ja
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere 50 meter > 50 meter Ja
houtopstanden

De stooklocatie voldoet niet aan de in het beleidsstuk gestelde afstandseisen.

Afstand tot woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke zoals een tent)
De stooklocatie voldoet niet aan de afstand tot nabijgelegen bouwwerken. Aangezien in het verleden al
een stookontheffing is verleend en er gestookt wordt in een ton op een vuurplaats zien wij geen
aanleiding om geen medewerking te verlenen aan een ontheffing van het stookverbod.
Er zullen wel (extra) voorschriften opgenomen worden t.b.v. de stooklocatie en de veiligheid rondom de
stooklocatie.

Materiaal
Het materiaal dat verbrand wordt bestaat uit schoon takkenhout, snoei- en rietafval en schoon hout
(gekloofd hout, boomstammen e.d.).

Stooklocatie
De stookpiaats is gelegen op het perceel dat in eigendom is van Kampereiland Vastgoed NV, Postbus
511, 8260 AM te Kampen. Toestemming voor het gebruik van een perceel, dat in eigendom is van een
derde, valt buiten de werkingssfeer van deze ontheffing. Dit is een privaatrechtelijke aangelegenheid.
De aanvrager dient zelf toestemming voor het gebruik te regelen met de eigenaar. Een afschrift van
deze ontheffing is daarom verzonden naar Kampereiland Vastgoed NV, Postbus 511, 8260 AM te
Kampen.

Adviezen
De volgende adviezen zijn binnengekomen:

• Op 16 januari 2017 advies Veiligheidsregio, onderdeel brandweer;
• Op 12januari 2017 advies Team Toezicht en Handhaving gemeente Kampen;

Op 3 maart 2017 advies Provincie Overijssel; aanvraag heeft geen nadelige effecten op Natura
2000-gebied en is geen Natuurbeschermingsvergunning nodig;

• Op 13 januari 2017 advies politie lJsselland-Noord, team Kampen.
Alle adviseurs geven aan geen probleem te hebben tegen het verlenen van een ontheffing stookverbod,
in een ton. Wel dienen er voorwaarden (voorschriften) aan de ontheffing gebonden worden.

Voorschriften
De nadelige beïnvloeding van het milieu door het verbranden van de aangevraagde afvalstoffen wordt
door het stellen van voorschriften in voldoende mate beperkt.
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5. Conclusie

Wij verlenen ontheffing van het stookverbod.
De aanvraag en de bijbehorende stukken maken onderdeel uit van deze beschikking.

6. Besluit

Gelet op de eerdergenoemde overwegingen en gelet op hoofdstuk 4 van de Algemene wet
bestuursrecht en de hoofdstuk 5 van de Algemene Plaatselijke verordening besluiten wij:

aan Stichting Martin Gasmangroep, Seveningseweg ong. te Kampen de gevraagde ontheffing
voor 3 jaar te verlenen, ingaande op de datum van deze beschikking, overeenkomstig de bij
dit besluit behorende aanvraag en de genoemde voorschriften.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Kampen

M. Roelink
Teammanager Vergunningen
(Deze brief is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en is daarom niet ondertekend)

Bent u het niet eens met dit besluit?
In dat geval vragen wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met
u het besluit door. U kunt hiervoor bellen met de heer L. Bogerd, telefoonnummer 14038.

U kunt ook direct een bezwaarschrift indienen. U kunt daarvoor gebruik maken van het
bezwaarformulier op onze website (www.kampen.nl/bezwaar) of u kunt een brief sturen naar het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. In uw bezwaarschrift legt u uit
waarom u het niet eens bent met het besluit. U vermeldt uw naam, adresgegevens en uw
telefoonnummer. Zorgt u er voor dat wij uw bezwaarschrift ontvangen binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is verstuurd. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen
behandelen. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u op onze website.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Kunt u de beslissing op
het bezwaarschrift niet afwachten, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Overijssel vragen om een schorsing van het besluit. Het adres daarvoor is Postbus 10067, 8000 GB
Zwolle of digitaal (met DigiD) via http:I/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor de behandeling bent u
griffierecht verschuldigd.

In afschrift aan:
- Team Vergunningen;
- Kampereiland Vastgoed NV, Postbus 511, 8260 AM te Kampen;
- Provincie Overijssel;
- Veiligheidsregio lJsselland, onderdeel Brandweer;
- Politie lJssellland-Noord, team Kampen.
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Voorschriften

1. Algemeen

1.1
De bevelen en aanwijzingen door de politie en/of de brandweer en toezichthouders, gegeven in
verband met de openbare orde en veiligheid of milieu, moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

1.2
De vergunning moet op eerste vordering van functionarissen van de politie, brandweer en
toezichthouders van de gemeente Kampen ter inzage worden gegeven.

1.3
De gemeente Kampen acht zich niet aansprakelijk voor schade en of risico’s die kunnen ontstaan als
gevolg van het houden van een kampvuur.

1.4
Elke scouting groep die van de ontheffing gebruik wil maken dient in bezit te zijn van de verleende
ontheffing alsmede de aanvraag met bijbehorende plattegrondtekening. De aanwijzingen van de
brandweer, toezichthouders of politie dienen steeds te worden opgevolgd.

2. Kampvuur

2.1
Het kampvuur moet worden gehouden onder toezicht van tenminste 1 leidinggevende van de scouting.
Deze dient te beschikken over een goed werkende (mobiele) telefoon.

2.2
Er mag geen kampvuur worden gestookt:

a. bij extreme droogte (afkondiging code oranje of code rood — raadpleeg
www.natuurbrandgevaar.nl voor meest actuele informatie)
b. bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s.)
c. indien het regent of mistig is
d. indien het te verbranden materiaal uitwendig nat is
e. indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of
hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het
openbaar verkeer.

2.3
Het kampvuur/ton mag een beperkte omvang hebben (oppervlakte maximaal 1 m2, hoogte maximaal 0,5
m’).

2.4
Er mogen geen brandbare vloeistoffen en rookwekkende stoffen worden gebruikt, (zoals bijv spiritus)
anders dan speciaal hiervoor bestemde aanmaakvloeistoffen.

2.5
Bij het kampvuur moeten tenminste twee schoppen en voldoende blusmiddelen (slanghaspel
aangesloten op waterleidingnetwerk) aanwezig zijn.

2.6
Na afloop moet het vuur volledig gedoofd zijn en de resten opgeruimd worden.

2.7.
Telkens wanneer wordt gebrand dient dit minimaal 1 werkdag van te voren tijdens kantooruren te
worden gemeld bij het Klant Contact Centrum van de gemeente, telefoonnummer 14038
(werkdagen van maandag tlm donderdag van 08.30 —17.00 en vrijdag van 08.30 —16.00 uur).
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3. Brandhout en hoeveelheid

3.1
In het kampvuur/ton mag uitsluitend, daarvoor bestemd schoon hout, niet zijnde afval, verbrand worden.
Binnen een straal van 5 meter gerekend vanaf de bovengenoemde houtstapel moet de grond van
onbrandbaar materiaal zijn.

4. Plaats en omgeving

4.1
Het kampvuur in een ton moet aangelegd zijn op een afstand van ten minste 10 meter van een
bouwwerk en 5 meter van bossages en struiken.
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