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1.

Inleiding

In een groot aantal kernen binnen de gemeente Moerdijk speelt carnaval een belangrijke rol.
Een van de meest opvallende onderdelen van het carnaval is de jaarlijkse optocht. Naast individuele deelnemers en (muziek)groepen trekken er ook carnavalwagens mee. De locaties
voor het bouwen van deze wagens zijn zeer divers. Deels worden door individuele deelnemers
garageboxen en schuurtjes gebruikt, deels worden door zogenaamde bouwclubs grote landbouwschuren en bedrijfshallen gebruikt voor het bouwen van grote wagens.
De gemeente Moerdijk heeft geen specifiek beleid ten aanzien van het bouwen en opslaan van
carnavalwagens en er is ook geen specifiek juridisch-planologisch toetsingskader. De bouwclubs hebben echter behoefte aan goede bouw- en opslagplaatsen en ook aan duidelijkheid
over de mogelijkheden daarvoor. Ligging ten opzichte van woningen van derden en
(brand)veiligheid zijn daarbij van groot belang.
Om deze redenen heeft de gemeente Moerdijk besloten een beleidskader te ontwikkelen voor
het bouwen en opslaan van carnavalwagens. In deze nota worden hiertoe de mogelijkheden
verkend.
Deze beleidsnota bestaat uit 3 onderdelen. Ten eerste de verkenning van de ruimtelijk relevante aspecten van de bouwlocaties en de vertaling daarvan in planologische termen. Het gaat
dan met name om de externe (milieu-)effecten, het aspect "bedrijven en milieuzonering". Daarnaast zijn ook de ruimtebehoefte en ontsluiting van de locaties van belang. Ten tweede geeft de
beleidsnota op basis hiervan een overzicht van de planologische mogelijkheden binnen de gemeente Moerdijk. Het derde en laatste onderdeel bevat een voorbeeldregeling die kan worden
toegepast bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen.
Met deze beleidsnota wil de gemeente Moerdijk nadrukkelijk geen locaties aanwijzen of ter beschikking stellen. Het is een toetsingskader op basis waarvan bouwclubs en gemeente samen
kunnen komen tot een goede regeling voor de gewenste bouw- en opslagactiviteiten.
Ter voorbereiding van deze beleidsnota heeft de gemeente Moerdijk gesprekken gevoerd met
enkele bouwclubs en carnavalsverenigingen uit de gemeente. De uitkomsten hiervan zijn in deze nota verwerkt.
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2.

Verkenning

Dit hoofdstuk geeft een verkenning van de ruimtelijk relevante aspecten van bouw- en opslagplaatsen voor carnavalswagens. Aan de orde komen een beschrijving van de kenmerken
van activiteiten en locaties en een overzicht van de relevante milieuaspecten.

2.1. Kenmerken bouwactiviteiten en bouw- en opslaglocaties
Bouwactiviteiten
De aard en omvang van de bouwactiviteiten voor carnavalwagens lopen erg uiteen. Soms wordt
er met een kleine groep gewerkt in een garage of schuur aan huis, soms is er sprake van een
georganiseerde bouwclub die werkt in een loods of bedrijfshal.
Het bouwen van carnavalswagens op kleinschalige wijze, die de omvang van een bestaande
garagebox of kleine schuur bij een woning niet overstijgt, wordt op voorhand gezien als een
hobbymatige activiteit. Deze vorm van het bouwen van carnavalswagens is door zijn beperkte
omvang en intensiteit immers vergelijkbaar met hobbymatige activiteiten. Denk aan een autofanaat die zelf in zijn garage aan oldtimers sleutelt. Binnen een bestemming Wonen zijn dit soort
hobbymatige activiteiten planologisch aanvaardbaar. Deze kleinschalige activiteiten vraagt dan
ook niet om bijzondere planologische regeling. Vanzelfsprekend zal de gemeente er in voorkomende gevallen wel op toe zien dat geen overlast voor de woonomgeving wordt veroorzaakt.
De aandacht gaat in het verlengde hiervan in deze nota vooral uit naar de bouwactiviteiten van
grotere bouwclubs die grote carnavalwagens maken en de door hen gewenste bouw- en opslaglocaties.
Concrete informatie over individuele bouwlocaties en de hier plaatsvindende activiteiten is niet
beschikbaar. Op basis van de gevoerde gesprekken bestaan de werkzaamheden echter in het
algemeen uit de volgende activiteiten:
- metaalbewerking (lassen, slijpen);
- houtbewerking;
- verwerken kunststoffen (waaronder polyester);
- schilderen en verfspuiten.
De bouwactiviteiten vinden niet jaarrond plaats. Het gaat voornamelijk om de herfst en winterperiode. De intensiteit neemt toe naarmate de datum van carnaval nadert. De bouwactiviteiten
vinden ook niet plaats met een winstoogmerk. Het gaat ook in dit geval om hobbymatige activiteiten, echter op een grotere schaal en met een grotere intensiteit. De ruimtelijke en milieueffecten van deze activiteiten, zijn om die reden mogelijk wel vergelijkbaar met bedrijfsmatige
activiteiten.
Bouw- en opslaglocaties
Een aantal bouwclubs heeft naast een bouwlocatie ook behoefte aan een locatie voor de opslag
van wagens en materiaal. Deze opslag dient wel het gehele jaar beschikbaar te zijn. Net als het
bouwen is de opslagplaats nu niet gedocumenteerd en gereglementeerd.
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In het overleg met de bouwclubs is een aantal kenmerken genoemd waaraan een bouw- en opslaglocatie bij voorkeur moet voldoen. Het gaat om de volgende kenmerken:
- Aanwezigheid voldoende nutsaansluitingen;
- Voldoende overdekt oppervlak;
- Langdurige beschikbaarheid;
- Mogelijkheid voor opslag materialen (zo nodig in container);
- Mogelijkheden om te voldoen aan veiligheidseisen.

2.2. Invloed op de omgeving
Milieuzonering
Bij het planologisch mogelijk maken van nieuwe hinderlijke functies zoals (bedrijfsmatige) bouwen opslagactiviteiten, moet rekening worden gehouden met de eventuele milieuhinder van die
bedrijfsactiviteiten voor de omgeving. Uitgangspunt in het ruimtelijk beleid is dat ter plaatse van
aanwezige gevoelige functies zoals woningen sprake blijft van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat. Een (bedrijfs)woning die onderdeel is van de inrichting, wordt niet als een gevoelige
functie aangemerkt.
Om de toelaatbaarheid van nieuwe bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van het instrument milieuzonering. Milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende
functies en milieugevoelige functies waar nodig voldoende ruimtelijk gescheiden worden door
het aangeven van aan te houden richtafstanden. Bij toepassing van het instrument milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG; 2009) en de daarbij behorende richtafstanden uit bijlage 1 van
de publicatie. De richtafstanden houden rekening met de milieuaspecten geur-, stof- en geluidhinder en gevaar.
In bijlage 1 bij de publicatie zijn bedrijfsactiviteiten ingeschaald in milieucategorieën op basis
van de van toepassing zijnde relevante milieuaspecten. Op basis hiervan wordt bepaald welke
richtafstand in acht moet worden genomen ten opzichte van gevoelige functies.
Om vervolgens de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen is ook het omgevingstype van belang. In rustige woongebieden gelden grotere richtafstanden dan in gebieden met een zekere mate van functiemenging.
Bouw van carnavalwagens
Met het bouwen van carnavalswagens hangen diverse activiteiten samen. Om de invloed van
deze activiteiten op de omgeving in het kader van deze nota te kunnen concretiseren worden
de activiteiten van de bouwclubs beoordeeld als zijnde een bedrijfsmatige activiteit.
In tabel 2.1. is aangegeven welke activiteiten over het algemeen gebruikelijk zijn bij het bouwen
van carnavalswagens en tot welke milieucategorie deze activiteiten worden gerekend wanneer
zij een bedrijfsmatige activiteit zouden zijn.
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Tabel 2.1. Activiteiten bij bouw carnavalswagens
activiteit
Vervaardiging van
carnavalsartikelen
(excl. kleding)
Lassen
Slijpen
Verwerken
polyester
Verfspuiten/
aflakken
Opslag

SBIcode
3661.2

geur

stof

geluid

gevaar
30

grootste
afstand
50

30

10

50

284 of
2852
2852
351.2

30

30

10
100

5020.4 C
517

milieucategorie
3.1

50

10

50

3.1 (< 200 m )

30
50

50
100

10
50

50
100

3.1 (< 200 m )
3.2

50

30

30

30

50

3.1

0

0

30

0

30

2

2

2

Niet alle activiteiten bij de bouw van carnavalswagens zijn direct te herleiden tot een activiteit
die genoemd wordt in de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering'. Zo is de SBI-code en milieucategorie voor het verwerken van polyester afgeleid van de productie van kunststof schepen.
De SBI-code en milieucategorie voor verfspuiten/ aflakken is gebaseerd op autospuitinrichtingen.
Conform de systematiek van de VNG-publicatie wordt een aantal activiteiten gerekend tot milieucategorie 3.1 en één activiteit tot milieucategorie 3.2. De grootste, hierbij in acht te nemen
richtafstanden zijn 50 meter voor het milieuaspect geluid respectievelijk 100 meter voor het aspect geur.
Door de aard en omvang van de activiteiten zoals benoemd in paragraaf 2.1 is er aanleiding
voor een nuancering van de richtafstanden die hiervoor zijn aangegeven. De grootste afstand
zou op basis van de VNG brochure 100 meter bedragen als gevolg van het verwerken van polyester. Deze richtafstand is gebaseerd op bedrijven waar het verwerken van polyester één van
de kernkernactiviteiten is. Het verwerken van polyester is bij de bouw van carnavalswagens
echter een (ondergeschikt) deel van het gehele bouwproces. De activiteit is daarmee zo kleinschalig en kortdurend dat deze naar aard en invloed gelijk te stellen is aan activiteiten die gerekend worden tot categorie 3.1. van de bijlage 1 uit de publicatie met een kleinere richtafstand
(50 meter).
Daarnaast is het volgende van belang.
De gemeente Moerdijk beschouwt de bouwlocaties voor carnavalwagens niet als een inrichting
in de zin van de Wet Milieubeheer. Reden hiervoor is dat geen sprake is van bedrijfsmatige activiteiten en dat continuïteit in de werkzaamheden veelal ontbreekt. Omdat de bouwactiviteiten
niet worden beschouwd als zijnde een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer, is ook het
toetsingskader van de Wet milieubeheer niet van toepassing. Om deze redenen worden de
bouwactiviteiten gekwalificeerd als zijnde hobbymatig. Voor het bouwen van carnavalswagens
hoeft dan ook geen vergunning aangevraagd te worden. Wanneer de activiteit plaatsvindt bij
een bestaand bedrijf met milieuvergunning, zal in de bestaande vergunning een omschrijving
worden toegevoegd.
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Opslag van carnavalswagens en -attributen
Voor de opslag van carnavalswagens en -attributen is het van belang dat deze activiteiten op
grond van de brochure worden ingedeeld in milieucategorie 2. Hierbij geldt een richtafstand van
30 meter ten opzichte van woningen. Voor het bepalen van deze richtafstand is geluid het
maatgevende aspect. Daarbij moet worden opgemerkt dat de activiteiten voor de opslag en
stalling welke voor overlast zorgen (het halen en brengen van materialen en goederen) naar
verhouding met een normale bedrijfsvoering beperkt plaatsvindt.
Conclusie
Samenvattend wordt in het planologisch-ruimtelijk spoor de bouw van carnavalwagens vanwege het kleinschalige en kortdurende karakter gelijk gesteld aan activiteiten die gerekend worden tot ten hoogste milieucategorie 3.1 van bijlage 1 van de VNG-publicatie. Voor de toelaatbaarheid van bouwlocaties voor carnavalswagens wordt in het verlengde daarvan een richtafstand van 50 meter gehanteerd, uitgaande van een bouwplaats kleiner dan 200 m².
In het spoor van de Wet Milieubeheer worden de bouwplaatsen, vanwege het ontbreken van
een bedrijfsmatig karakter, niet beoordeeld als een inrichting in de zin van deze wet.
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3.

Inpasbaarheid bouw- en opslagactiviteiten

Op basis van de conclusies uit hoofdstuk 2 wordt in dit hoofdstuk verkend welke mogelijkheden
de relevante bestemmingsplannen van de gemeente Moerdijk bieden voor het toestaan van
bouw- en opslagactiviteiten van carnavalwagens. Bij die verkenning is een praktisch onderscheid gemaakt in drie deelgebieden: het buitengebied, de bedrijventerreinen en de kernen.
Het buitengebied beslaat het gebied zoals weergegeven in het bestemmingsplan Buitengebied,
inclusief de kernrandzones. De bedrijventerreinen zijn de als zodanig aangewezen en bestemde gebieden. De kernen beslaan de plangebieden van de bestemmingsplannen voor de woongebieden in de gemeente, met uitzondering van de bedrijventerreinen.
In het milieuspoor zijn de bouwactiviteiten aangemerkt als hobbymatig. De vigerende bestemmingsplannen voorzien niet in een specifieke regeling voor hobbymatige activiteiten die
plaats vinden op bouwpercelen. Een juridisch-planologisch toetsingskader is derhalve niet beschikbaar. Op basis van de resultaten van hoofdstuk 2 is wel invloed op de omgeving te verwachten en daarom is een specifiek toetsingskader nodig. Inzicht in de planologische mogelijkheden in de verschillende gebieden is relevant, omdat dit aanknopingspunten biedt voor
het opstellen van een toetsingskader voor de bouw- en opslag van carnavalswagens. Uitgangspunt daarbij is de vraag waar op grond van de bestaande regeling mogelijkheden geboden kunnen worden, rekening houdend met de gewenste richtafstand van 50 meter ten opzichte van
gevoelige bestemmingen.

3.1. Het buitengebied
Voor het buitengebied van de gemeente Moerdijk vigeert het bestemmingsplan Buitengebied
dat in 2004 is vastgesteld. Dit bestemmingsplan bevat een integraal ruimtelijk beleidskader voor
het buitengebied. Een eerste herziening van het bestemmingsplan is in 2008 vastgesteld en is
op 1 september 2009 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
In het bestemmingsplan Buitengebied is geen specifieke regeling opgenomen voor de bouw en
de opslag van carnavalwagens.
De bestemming Bedrijfsdoeleinden
In het bestemmingsplan Buitengebied zijn ter plaatse van gronden met de bestemming Bedrijfsdoeleinden B(2) respectievelijk B(3) al dan niet voorzien van een subbestemming, activiteiten toegestaan die gerekend worden tot maximaal milieucategorie 2 dan wel 3 van de Staat
van Bedrijfsactiviteiten (SvB). Deze SvB is gebaseerd op de indeling uit bijlage 1 van de VNGpublicatie. Op deze gronden zijn de hobbymatige bouw- en opslagactiviteiten van carnavalwagens toelaatbaar voor zover de activiteiten kunnen worden aangemerkt als activiteiten behorende tot milieucategorie 2 respectievelijk 3.1. van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
De bestemming Agrarische doeleinden
In het bestemmingsplan Buitengebied zijn ter plaatse van bouwvlakken en bouwsteden met de
bestemming Agrarische doeleinden niet-agrarische activiteiten niet rechtstreeks toegestaan.
Wel is in artikel 34 een regeling opgenomen op basis waarvan nevenfuncties ter plaatse van
agrarische bouwvlakken en bouwstedes en niet-agrarische bouwvlakken mogelijk worden gemaakt, hetzij rechtstreeks, hetzij via ontheffing. Op basis hiervan zijn ook niet-agrarische bedrijfsactiviteiten en opslag tot maximaal categorie 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten onder
voorwaarden mogelijk.
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Bouwactiviteiten
Bouwactiviteiten van carnavalwagens worden in het planologisch-ruimtelijke spoor gelijk gesteld
aan niet-agrarische bedrijfsactiviteiten uit maximaal categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten met een richtafstand van 50 meter. Van de in artikel 34 opgenomen regeling kan derhalve geen gebruik worden gemaakt tenzij de feitelijke werkzaamheden gelijk gesteld kunnen
worden aan activiteiten die behoren tot maximaal milieucategorie 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Is dat het geval, dan zijn deze activiteiten – na ontheffing en onder voorwaarden – toelaatbaar ter plaatse van agrarische bouwvlakken en bouwsteden in kernrandzones. Dit geldt
ook binnen bebouwingsconcentraties in de zone 'Agrarisch met landschapsontwikkeling' (ALO)
zoals aangegeven in het bestemmingsplan. Elders zijn deze activiteiten niet toegestaan.
Van deze ontheffing behoeft evenwel geen gebruik gemaakt te worden omdat de bouwactiviteiten door het tijdelijke en kleinschalige karakter niet worden gezien als een bedrijfsmatige
activiteit, maar als een hobbymatige activiteit. een hobbymatige activiteit kan altijd worden toegestaan binnen bouwvlakken en bouwsteden zolang wordt voldaan aan de richtafstand van 50
meter.
Opslag
Opslag en stalling van niet-agrarische goederen, werktuigen en materialen in milieucategorieën
1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, is na vrijstelling mogelijk bij agrarische bedrijven indien deze goederen afkomstig zijn van particulieren. Zie hierover ook het besluit van Gedepue
teerde Staten inzake de 1 herziening. De opslag van carnavalswagens wordt gerekend tot de
hier genoemde activiteit en is met in achtneming van de van toepassing zijnde voorwaarden
dus passend en toelaatbaar op de daarvoor in aanmerking komende locaties in het buitengebied.

3.2. De bedrijventerreinen
Voor de bedrijventerreinen in de gemeente Moerdijk zijn verschillende bestemmingsplannen
momenteel vigerend. Kenmerkend is dat hier bedrijfsactiviteiten mogelijk worden gemaakt die
om reden van ruimtebeslag en/ of milieueffecten niet inpasbaar zijn in het buitengebied, de kernen of de woongebieden.
Bouwen
Op gronden waar op basis van het vigerende bestemmingsplan bedrijfsactiviteiten behorende
tot ten hoogste milieucategorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten mogelijk worden gemaakt, zijn ook de bouwactiviteiten voor carnavalwagens toelaatbaar. Bouwactiviteiten zijn bovendien op bedrijventerreinen ook toelaatbaar wanneer deze een meer dan hobbymatig karakter zouden hebben.
Opslag
Wanneer activiteiten behorende tot milieucategorie 2 algemeen toelaatbaar zijn binnen een bestemming Bedrijven, is de opslag van eveneens carnavalswagens zonder meer mogelijk.
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3.3. De kernen
Voor kernen in de gemeente Moerdijk gelden diverse bestemmingsplannen. Voor veel kernen
worden inmiddels nieuwe bestemmingsplannen voorbereid. In algemene zin is het gemeentelijk
beleid erop gericht om in de kernen geen nieuwe bedrijven toe te laten.
Alleen op gronden met een vigerende bestemming Bedrijven waar bedrijvigheid behorende tot
ten hoogste milieucategorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toelaatbaar zijn, zijn bouwactiviteiten voor carnavalwagens inpasbaar. Op gronden met een vigerende bestemming Bedrijven waar bedrijvigheid behorende tot ten hoogste milieucategorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toelaatbaar zijn, is de opslag van carnavalwagens toelaatbaar.
Kleinschalige hobbymatige activiteiten zijn in combinatie met de woonfunctie wel mogelijk, maar
een afzonderlijke regeling is hiervoor niet noodzakelijk. Zie hierover hetgeen in hoofdstuk 2 is
aangegeven.

3.4. Conclusie
De verkenning van de inpasbaarheid van bouw- en opslagactiviteiten van carnavalswagens
leidt tot de volgende conclusies.
Buitengebied
In het buitengebied zijn er meer mogelijkheden voor het bouwen van carnavalswagens, omdat
veel agrarische en niet-agrarische bedrijven op relatief grote afstand van gevoelige functies gelegen zijn.
Bedrijventerreinen
Bestaande bedrijventerreinen zijn bij uitstek de plaats om de genoemde activiteiten te laten
plaats vinden. Hier zijn planologisch de meeste mogelijkheden en is de minste hinder te verwachten. Het is echter de vraag of op bedrijfsterreinen voldoende ruimte al dan niet tijdelijk beschikbaar is.
Kernen
Het bieden van mogelijkheden voor bouw en opslag in de kernen is alleen mogelijk als ter
plaatse reeds ruimte wordt geboden aan bedrijfsactiviteiten tot maximaal categorie 2 van de
Staat van Bedrijfsactiviteiten.
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4.

Voorstel toetsingskader en regelgeving

In de gemeente Moerdijk bestaat behoefte aan een concreet toetsingskader voor het bouwen
en opslaan van carnavalswagens. In de hoofdstukken 2 en 3 is deze behoefte nader verkend.
Geconcludeerd is dat, vanwege het ontbreken van het bedrijfsmatige karakter, sprake is van
een hobbymatige activiteit. Het toetsingskader van de Wet Milieubeheer geldt daarom niet. De
huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied, bedrijventerreinen en de kernen in de gemeente bieden wel het toetsingskader voor het beantwoorden van de vraag of de activiteiten
vanuit planologisch oogpunt wenselijk zijn. Vanwege het hobbymatige karakter zal de conclusie
echter al snel zijn dat de activiteiten passen binnen de geldende bestemmingen. Pas als de activiteiten een zekere omvang niet kan worden ontzegd, zou sprake kunnen zijn van een bedrijfsmatige activiteit die moet plaatsvinden op gronden met een daarvoor bedoelde (bedrijfs)bestemming. Ook dan pas is een specifieke regeling noodzakelijk. De vraag is wanneer
dat het geval is en hoe dat dan getoetst moet worden.
Daarom wordt voor de bouw- en opslagactiviteiten van carnavalswagens een toegesneden
toetsingskader gegeven. Dit specifieke toetsingskader is geënt op de kaders van de Wet milieubeheer en de huidige bestemmingsplannen.

4.1. Toetsingskader
Verzoeken om medewerking aan het in gebruik nemen van bouw- en opslagplaatsen voor carnavalwagens worden aan de hand van de volgende vragen beoordeeld:
1. Welke activiteiten vinden er plaats en
met welke richtafstand dient rekening te
worden gehouden op grond van de SvB
of de VNG-publicatie die de gemeente
hanteert in geval van bedrijfsmatige activiteiten?

2. Zijn er mogelijkheden om de activiteiten
plaats te laten vinden op bestaande bedrijventerreinen?

Ja: dan heeft deze locatie
de voorkeur.

Nee: dan kunnen de activiteiten op (agrarische) bedrijfslocaties in het buitengebied
plaatsvinden
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Bij het in gebruik nemen van locaties in het buitengebied kunnen de volgende voorwaarden
worden gesteld.
De afstand van de bouwlocatie tot de dichtstbijzijnde burgerwoning, geen bedrijfswoning
zijnde, bedraagt ten minste 50 meter.
De in gebruik te nemen oppervlakte bedraagt ten hoogste 200 m²;
Gebruik wordt gemaakt van bestaande gebouwen en ten behoeve van de activiteit behoeven geen nieuwe gebouwen te worden gebouwd. Het oprichten van tijdelijke bouwwerken voor bouwactiviteiten is onder voorwaarden mogelijk; het reguleren van de instandhoudingstermijn vindt plaats op basis van de Woningwet;
Bouwactiviteiten die in de avonduren (na 22:00 uur) plaatsvinden zijn alleen toegestaan in
het "seizoen" dat wil zeggen van september tot maart;
Opslagactiviteiten zijn jaarrond toegestaan, met in achtneming van de geldende bestemmingsplanbepalingen met betrekking tot de plaats; is buitenopslag toegestaan en zijn
in het bestemmingsplan voorwaarden gesteld aan hoogte/oppervlakte?

4.2. Regeling
Planologische regeling
De geldende planologische regelingen geven voldoende mogelijkheden voor de opslag en
bouw van carnavalswagens. Niet gebleken is dat ten aanzien van dit aspect zich momenteel
knelpunten voor doen. Hiervoor is een aanvullende regeling dan ook niet noodzakelijk. Wanneer de bouw van carnavalswagens een grootschaliger karakter krijgt kan een aanvullende regeling wel noodzakelijk zijn. Het hiervoor beschreven toetsingskader kan daartoe in een regeling worden gevat. Het toepassen van een ontheffing met de voorwaarden als in paragraaf 4.1
benoemd is daarvoor een geschikt instrument.
Overige regelgeving
Naast de planologische regeling er is nog andere regelgeving van toepassing op de bouwlocaties voor carnavalswagens. Het gaat daarbij in ieder geval om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het besluit "Brandveilig gebruik Bouwwerken". Op tijdelijke bouwwerken is
APV van toepassing. Voor bouwwerken die ten hoogste 30 dagen aanwezig zijn kan een evenementenvergunning worden toegepast. Er moet dan voldaan zijn aan de eisen uit de APV en
de brandveiligheidseisen. Voor een periode langer dan 30 dagen is een tijdelijke bouwvergunning van toepassing, welke getoetst moet worden aan de bouwverordening. Het besluit "Brandveilig gebruik bouwwerken" (2008) geeft gebruiksregels voor álle bouwwerken, ongeacht de locatie en functie. Dit besluit is dus ook van toepassing op (tijdelijke) bouwwerken voor de bouw
van carnavalswagens. In de bijlage bij deze nota is een handreiking opgenomen met concrete
voorbeelden van de manier waarop de bouwclubs kunnen voldoen aan de toepasselijke regelgeving.
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Afmetingen wagens
Omdat de carnavalswagens zonder problemen de route moeten kunnen afleggen, wordt voorgesteld om een maximale breedte en maximale hoogte voor de wagens aan te houden.
Maximale hoogte: 4,5 meter.
Maximale breedte: 3,5 meter.
Bij afwijking is het goed om contact op te nemen met de organisator van de optocht en de gemeente, zodat duidelijk is dat de wagen ook mag en kan deelnemen aan de optocht.
Veilige wagens
De wagens worden van allerlei soorten materialen gebouwd. Een grotere wagen heeft al snel
een opbouw met bewegende onderdelen, een muziekinstallatie e.d. Het is belangrijk om in de
gaten te houden dat de wagen geen gevaar oplevert voor omstanders en voor de mensen die
eventueel op of om de wagen meelopen inde optocht.
Tips voor veilige wagens
Zorg voor twee vluchtroutes wanneer mensen op de wagen staan.
Zorg er voor dat de constructie niet overbelast wordt / kan worden.
Brandgevaarlijke materialen en warmtebronnen op een veilige manier gescheiden houden
(voldoende afstand, andere materialen als buffer gebruiken).
Het is verstandig om te zorgen dat het voertuig dat de wagen trekt voldoende vermogen
heeft en getest is.
Zorg voor een brandblusser op de wagen die goed bereikbaar is.
Route
Het is van belang dat de gemeente op de hoogte is van de routes waarvan de carnavalsoptochten gebruik willen maken. Daarmee wordt het mogelijk om maatregelen te nemen of, in
overleg, een alternatieve route voor te stellen.
Voorgesteld wordt om uiterlijk 6 weken voor de optocht een routebeschrijving door te mailen
aan de gemeente, waarbij duidelijk wordt gemaakt wie de contactpersoon is bij de stichting. De
gemeente zal dan contact opnemen om de route door te spreken. Wanneer problemen worden
verwacht, zal de gemeente in samenspraak met de organisator van de optocht een alternatieve
route uitdenken.
Afvalverwerking
Door de gemeente is een aparte regeling opgesteld voor het aanleveren van afval van carnavalswagens na carnaval. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente.
Bouwlocaties
Bekend is dat vele verschillende bouwlocaties worden gebruikt. Het is onduidelijk of deze locaties wel brandveilig zijn. Voor de gemeente is het moeilijk om te achterhalen waar deze locaties zijn gelegen. Daarom wordt voorgesteld om informatie via de stichtingen te laten verlopen.
Het is van belang dat iedereen die aanwezig is op een bouwlocatie, bekend is met de brandveiligheidsmaatregelen die aanwezig zijn of genomen zijn. Aangeraden wordt om bij de start

1

2

Bijlage 1

van de bouw de verschillende bouwers en belangstellenden bij elkaar te roepen en kort te informeren over (nood)uitgangen, vluchtroutes, aanwezige voorzieningen als branddekens, aanwezige brandgevaarlijke materialen etc.
Tips voor een brandveilige bouwlocatie
Zorg er voor dat op de vluchtroutes geen obstakels zijn.
Controleer de deuren bij vluchtroutes: pas deze zo mogelijk aan zodat deze direct van binnenuit te openen zijn.
Houdt brandgevaarlijke stoffen goed gescheiden van plaatsen waar gerookt wordt of open
vuur wordt gebruikt en zorg voor een deugdelijke opslag van de brandgevaarlijke stoffen.
Zorg er voor dat brandwerende middelen als blusdekens en brandblussers gemakkelijk te
bereiken zijn en duidelijk zichtbaar zijn gemaakt.
Verwijder brandbare materialen die niet noodzakelijk zijn (gordijnen etc.) wanneer gebruik
wordt gemaakt van gereedschappen of machines die brand kunnen veroorzaken.
Zorg er voor dat afval op een brandveilige locatie wordt opgeslagen.
Controleer de verlichting in het pand op brandgevaarlijke situaties.
Wanneer eten wordt bereid in de ruimte waar gebouwd wordt, moeten eventuele brandbare stoffen op veilige afstand worden gehouden.
Zorg voor goede kleding, welke past bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd.
Laat materialen, machines en werktuigen alleen gebruiken door kundige personen.
Zorg er voor dat een EHBO doos aanwezig is die gecontroleerd is op volledige inhoud.
Zorg voor een beschikbare telefoon welke door de aanwezigen gebruikt kan worden.
Zorg voor een lijst met belangrijke telefoonnummers.
Zorg er voor dat materialen niet kunnen schuiven/rollen, vegen van de vloer.
Zorg er voor dat bekend is hoeveel personen aanwezig zijn.
Zorg voor voldoende open ruimte in verband met vluchtmogelijkheden.
Verzoek de aanwezigen om binnen niet te roken en geen open vuur te gebruiken.
Zorg bij rook voor goede afvoer.
Beperk overlast voor de omgeving wanneer woningen dicht op de locatie staan (ramen en
deuren niet onnodig open, etc.).
Zorg er voor dat een aanwezig rookmelder werkt.
Probeer een werkende (gecertificeerde) brandblusser op de bouwlocatie te hebben, die op
een goed bereikbare plaats staat.
Zorg voor voldoende licht in de werkruimte.
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