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Algemeen

Onder 'inrichting' wordt bij deze voorwaarden verstaan: de klussenplaats in het Oude
Winschoterdiep aan Gideonweg te Groningen

Indien zich een ongewoon voorval voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke,
schadelijke of hinderveroorzakende stoffèn buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen

komen, moet gebruiker zo spoedig mogelijk maatregelen treffen om de gevolgen van dat
voorval en ongedaan te maken of ten minste te beperken

Na beëindiging van de werkzaamheden dient gebruiker er direct voor te zorgen dat
afiralstoffen en gevaarlijke afralstoffen worden afgevoerd naar een bestemde (erkende)
verwerkingsinrichting enl of inzamelaar.

In de schepen die aanwezigzljn op de klussenplaats mogen geen stoffen, afualstoffen en/of
gevaarlijke afualstoffen worden verbrand. Zie artikel APV
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1.2

1.3

INHOUDSOPGAVE

1.4



1.5 Op de klussenplaats mag van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 21.00 uur aan

(woon)schepen worden gewerkt. Op zondagen en erkende feestdagen mag van 13.00 uur tot
18.00 uur aan (woon)schepen worden gewerkt.

2 Brandpreventieenbrandbestrijding

2.1 Er moeten voldoende brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties aan boord van een

(woon)schip aanw ezig zijn.
De commandant van de Brandweer van de gemeente Groningen kan ten aanzien van de aard,

de capaciteit, het aantal en de plaats van brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties
nadere eisen stellen . Deze eisen worden geacht deel uit maken van de overeenkomst.

2"2 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en

onbelemmerd kunnen worden bereikt. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere

brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten jaarlijks door een daartoe bevoegd
bedrijf worden gecontroleerd op deugdelijkheid. Het onderhoud van kleine
brandblusmiddelen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.

2"3 Draagbare blustoestellen moeten zijnvoorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.
Slanghaspels moeten voldoen aan NEN 321 1.

3 Luchtverontreiniging en stankhinder

3"1 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van kook- en/of verwarmingsinstallaties moeten
zodanig zijn gesitueerd, dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen
geen hinder wordt ondervonden buiten de klussenplaats.

4 Opslag en gebruik van gasflessen op een (woon)schip

4"1 Per in de inrichting aanwezig (woon)schip mogen twee zuurstofflessen (gevuld of leeg) en

twee acethyleenflessen (gevuld of leeg) aanwezig zijn.

4"2 Per in de inrichting aanwezig (woon)schip mogen ten behoeve van koken en verwarming
vier flessen butaan of propaan (gevuld of leeg) aanwezigzijn.

4.3 De gasflessen moeten voldoen aan de voorschriften van het Reglement voor het vervoer over
land van gevaarlijke stoffen (VLG) en aan de hand van die voorschriften door een
geaccrediteerd bedrijf, of een involge de EEG-kaderrichtlijn 761767IEEG, alsmede de daarop

berustende bijzondere richtlijnen 841525,841526 en841527IEEG, aangewezen instantie op hun

sterkte gunstig zijn beoordeeld en van een door geaccrediteerd bedrijf, geldig keurmerk worden
voorzien.

4.4 Gasflessen waarvan de goedkeuring door een geaccrediteerd bedrijf of involge de EEG-
kaderrichtlij n 7 611 67 IEEG, alsmede de

daarop berustende bijzondere richtlijnen 841525,841526 en841527IEEG, aangewezen instantie
niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de

inrichting aanwezigzijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn hersteld
overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.



4.5 De gasflessen moeten zijn voorzien van de opschriften als vermeld in het Reglement

betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) onder randnummer 2218: de

opschriften moeten goed leesbaar worden gehouden.

4.6 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de

naam op de fles is aangebracht. Het voorhanden hebben en het gebruik van gasflessen die zijn
gevuld met autogas is verboden, evenals het voorhanden hebben en het gebruik van vloeibaar
gas in autogastanks.

4.7 De gasflessen moeten bovendeks worden bewaard.

4.8 Gasflessen moeten in een geventileerde ruimte worden bewaard.

4.9 Binnen een afstand van drie meter van de gasflessen mag:

a. niet worden gerookt;
b. geen open vullr aanwezigzijn;
c. geen apparatuur aanwezig zijn met een oppervlaktetemperatuur hoger dan20 oC onder de

zelfontbrandingstemperatuur van één der aanwezige gassen of met een temperatuur van
meer dan 300'C.

4.10 Gasflessen met brandbare gassen, die zwaarder zijn dan lucht, moeten zodanig worden bewaard
dat bij lekkage van de fles zich benedendeks geen gas kan verzamelen.

4.If Tussen gasflessen met brandbare gassen en die met overige gassen (behalve inerte gassen) moet

een scheidingswand aanwezigzijn of een afstand van tenminste 0,5 meter worden aangehou-

den. Dit artikel kan vervallen: staat ook niet meer in de PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffin)

4.I2 In en binnen een afstand van drie meter van de plaats waar gasflessen worden bewaard mag
geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.

4.I3 Lege gasflessen moeten worden bewaard en behandeld als gevulde. Ztl moeten zoveel mogelijk
naar soort gescheiden worden bewaard.

4.14 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld worden gemerkt met het woord 'defect'
respectievelijk 'lek'. Alsdan moeten onverwijld maatregelen worden getroffen om brandgevaar

en explosiegevaar, dan wel vergiftigingsgevaar te voorkomen.

4.15 De gasflessen moeten zoveel mogelijk verticaal zijn geplaatst en zodani g, dat zij niet kunnen

omvallen en niet zijn blootgesteld aan stralende warmte. Gasflessen mogen niet met een

vochtige ondergrond in aanraking kunnen komen. Gasflessen moeten met hun appendages

tegen beschadiging zijn gevrijwaard en bij brand snel kunnen worden afgevoerd.

4.16 Nabij de plaats waar de gasflessen worden bewaard moet een poederblusser aanwezig zijn met

een vulling van ten minste zes kg.

4.17 De afsluiters van de gasflessen moeten zijn gesloten en door een kap tegen beschadiging zijn
beschermd. Op de bewaarplaats mogen geen gasflessen worden geopend.

4.18 De afsluiters van de gasflessen moeten van een geaccrediteerd bedrijf of aangewezen instantie
goedgekeurd type zijn.

4.19 Indien een acetyleendissousfles warm wordt of lek raakt, moeten onmiddellijk maatregelen
worden getroffen. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan de brandweer
van de gemeente Groningen of de bedrijfsbrandweer. Het (toezichthoudende) personeel dient
hieromtrent geïnstrueerd te zijn.



4.20 In de inrichting mogen zich geen gasflessen bevinden, bestemd voor zuurstof of acetyleen,
met een waterinhoud groter dan 50 liter, of gasflessen, bestemd voor butaan of propaan, met
een waterinhoud groter dan25liter, noch gasflessen met een beneden de persdruk afgestelde
vei li gheidsinrichting.

4.21 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddelijke
nabijheid van andere brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.

4.22 De gastoevoer naar de las- en snijbranders moet afsluitbaar zijn nabij de branders.

4.23 Tijdens het in gebruik zijn van een acetyleendissousfles moet de sleutel voor het openen en

sluiten op de afsluiter aanwezig zijn. Van een niet in gebruik zijnde fles moet de afsluiter zijn
dichtgedraaid.

4.24 Aansluitingen, afsluiters, reduceertoestellen en overige appendages voor acetyleen mogen niet
van koper zijn noch van legeringen die meer dan 63Yokoper bevatten.

4.25 Een brander en de aan deze brander en gasflessen verbonden slangen moeten, als ze niet in
gebruik zijn, uitsluitend zijn opgehangen over een nabij de gasflessen geplaatst slangzadel.
De slangen moeten met slangklemmen zijn bevestigd aan de brander en aan de gasflessen.

4.26 Tussen het reduceertoestel van de acetyleendissousflessen en de slang moet een door de

Arbeidsinspectie goedgekeurde vlamdover zijn gemonteerd, tenzij een, op vaste gereduceerde

druk (l00Kpa) afgesteld, reduceertoestel wordt gebruikt, aan welk toestel een onderdrukventiel
is gemonteerd.

4.27 Leidingen, appendages en pakkingmateriaal moeten mechanisch voldoende sterk zijn, bestand

tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt voor het te transporteren gas.

4.28 In de nabijheid van een in gebmik zijnde acetyleendissousfles moet een poeder- of
koolzuursneeuwblusser met een vulling van ten minste 6kg aanwezigzijn.

4.29 Alvorens las- en snijwerkzaamheden te verrichten aan leidingen of tanks waarin ontplofbare of
brandbare stoffen aanwezigwaren, moet door een proef vastgesteld worden dat de leiding of
tank 'gasvrij' is, zoals door de Arbeidsinspectie in P69 is aangegeven.

4.30 Binnen een straal van 10 meter van de las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht
ontvlambare materialen bevinden.

4.31 De aanwezige brandblusapparatuur moet steeds, voor onmiddellijk gebruik gereed, beschikbaar
zijn.

4.32 Tijdens het ontsteken van een brander is het veóoden te roken of open vuur te bezigen.

4.33 Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn"

4.34 De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten zijn.

4.35 Afsluiters moeten zijnvewaardigd van een materiaal dat door de inhoud van de fles niet wordt
aangetast.

4.36 De bevestiging van afsluiters moet stevig zijn.

4.37 Indien de uitwendige toestand van een fles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden



getwijfeld, dient de fles ter herkeuring te worden aangeboden aan een geaccrediteerd bedrijf.

4.38 Gasflessen, welke in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen geval rood zijn
geschilderd.

4.39 Indien een zuurstoffles en een acetyleendissousfles zijn opgesteld op een laskar, moet zowel
tussen de gasflessen, als tussen de gasflessen en de handvaten een stalen scherm zijn
aangebracht.

5 Drukvaten voor lucht

5.1 Drukvaten voor lucht moeten geschikt zijn voor de druk en temperahrur, waaronder ze in
werking zullen worden gebracht, alsmede voor de stoffen waarïnee ze in aanraking komen.

5.2 Drukvaten voor lucht moeten zijn goedgekeurd door een geaccrediteerd bedrijf. Op drukvaten is

het Watenbesluit drukapparatuur van toepassing of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn
761767IEEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 841525,841526 en

84 I 527 IEEG, aangewezen instantie.

5.3 Van de toe te passen appendages moet zijn aangetoond dat ze geschikt zijn voor de maximale
bedrijfsomstandigheden. De appendages moeten zijn gecontroleerd op goede werking.

5.4 Drukvaten voor lucht moeten op betrouwbare ondersteuningen zijn opgesteld en indien
verschuiven of kantelen van een toestel te duchten is, voldoende zijn vastgezet. Drukvaten
moeten zodanig zijn opgesteld, dat ze aan alle zijden bereikbaar zijn.

5.5 Een drukvat voor lucht moet zijn voorzien van een kentekenplaat volgens het model,
aangegeven onder 'kenteken van drukvaten' in de vigerende 'Regels van toestellen onder druk',
waarop door instempeling of op soortgelijke wijze de gegevens overeenkomstig dit model zijn
aangegeven.

5.6 De aard van elk gebrek, dat aan een drukvat is ontstaan, elke voorgenomen herstelling daarvan,

elke voorgenomen wijziging aan het drukvat, moet aan de afdeling Vergunningen, Handhaving
en Onderzoek van de Milieudienst van de gemeente Groningen en een geaccrediteerd bedrijf
worden gemeld.

6 Bewaren van brandbare stoffen (K1-, K2- en K3-vloeistoffen) en chemicaliën in emballage

Toelichtíng

KI-vloeistqffen (vlampunt beneden 21 "C) zijn bijvoorbeeld benzine en spiritus. Op de

verpakking staat een oranje vierkant meí daarin een zwarte vlam en de tekst 'licht
ontvlambaar'.
K2-vloeistoffen (vlampunt tussen 2l "C en 55 "C) zijn onder meer petroleum, terpentine en

thinner. Op de verpakking staat de tekst 'ontvlambaar'.
K3-vloeistoÍfen (vlampunt boven 55 "C) zijn bijvoorbeeld gasolie en dieselolie. Op de

verpakking is geen aanduiding verplicht.
Ook brandbare verven, die vallen onder de KI-, K2- en K3-vloeistoffin, zijn op deze wijze te
herkennen. In het algemeen behoren brandbare uitstrijkbare verven tot de klasse K2.
Van chemicalien is sprake indien het stoffen zijn waarvoor op de verpakking een

gev aar s aanduidin g v e rpl i c ht i s.



6.1 De verpakking van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere chemicaliën moet dicht zijn,
geschikt voor de desbetreffende stofen voldoende sterk.

6.2 In elk (woon)schip, dat gebruik maakt van de inrichting, mag niet meer dan 40 liter Kl-, K2- en

K3-vloeistoffen, niet zijnde verven in metalen bussen, aanwezig zijn.

6.3 Emballage mag alleen dan worden gestapeld indien geen blijvende vervorming van de

verpakking kan optreden en het plaatsen en verwijderen van de emballage goed en veilig
uitvoerbaar is.

6.4 Gemorste vloeistoffen moeten direct opgeruimd worden en in een speciaal daartoe bestemd vat
worden gedaan. Daartoe moeten voldoende absorberende middelen, voor onmiddellijk gebruik
gereed, aanwezigzijn.

6.5 In absorptiemateriaal opgenomen gemorste of gelekte vloeistof moet worden bewaard in
gesloten bussen, vaten of containers.

6.6 In en binnen een afstand van 2 meter van de plaats waar K1-, K2- en K3-vloeistoffen worden
bewaard mag niet worden gerookt en mag geen vuur aanwezigzijn.

6.7 Nabij de plaats moet één poederblusser aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg.

6.8 Ledig vaatwerk moet worden bewaard als gevuld vaatwerk.

I Hetverrichten van werkzaamheden aan (woon)schepen

7.I Het is verboden;
a. vluchtige stoffen, oliën of vetten op het open water te laten uitvloeien;
b. afralstoffen, zoals blikken, papier, emballagemateriaal, gebruikte poetsdoeken, anders te

bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal;
c. olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk;
d. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan2l "C

(K1-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
e. werkzaamheden te verrichten, waarbij wordt gerookt, open vuur aanwezig is, anders dan

voor het verwarÍnen van metalen voorwerpen met het doel die spanningsvrij te maken of te
kunnen buigen, of waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddelijke nabijheid van
een brandstofreservoir en andere delen van een (woon)schip die brandstof bevatten; zodra
brandstof uitstroomt moeten de werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, onmiddellijk
worden gestaakt en moet het vuur worden gedoofd;

f. meer dan 10 liter benzine aanwezigte hebben; de benzine moet zijn geborgen in goed

gesloten metalen bussen.

7.2 In de inrichting mag geen afval worden verbrand. Zie APY

7.3 In de inrichting mogen geen verfspuitwerkzaamheden aan schepen worden verricht.

1.4 Op de klussenplaats mogen geen werkzaamheden worden verricht of goederen worden
opgeslagen.

7.5 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting en de te verrichten werkzaamheden,
zoals lassen en snijden, moeten zodanigzijn afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling
buiten de inrichting waarneembaar is.



7.6 Schadelijke stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen

verontreiniging van het oppervlaktewater optreedt.

7.7 Afualstoffen zoals metaalkrullen moeten regelmatig uit de inrichting worden afgevoerd; het
afuoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afual in of buiten de inrichting kan
verspreiden.

7.8 Het bewaren van metaalafual enlof afgewerkte boor- en snijolie moet op ordelijke en nette

wijze geschieden in vloeistofdicht vaatwerk, opgesteld op een vloeistofdichte plaat en

beschermd tegen regen.

7.9 De laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand, worden
gecontroleerd op slijtage.

7.10 In de inrichting mogen geen voorwerpen worden schoongebrand.


