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Uittreksel Milieuvergunning MVC Cumulus Kampen

Om jullie niet te vermoeien met een heel lang verhaal is een uitreksel gemaakt van de
milieuvergunning waaraan we ons uiteraard moeten houden. De hele milieuvergunning is te vinden
op de download-pagina van onze site.

Motorvliegtuigen
- Het maximale geluidsniveau mag niet meer bedragen dan 80 dB(A). Gemeten
onder vollast condities op 1,2 meter hoogte en een afstand van 7 meter van de
uitlaat.
- Er mogen ten hoogste 4 modellen met verbrandingsmotor in de lucht zijn.
- Het is verboden vloeistoffen in de bodem te brengen. Tijdens het afvullen van de
motorvliegtuigen dienen zodanige voorzieningen te zijn getroffen dat geen
brandstof in de bodem kan geraken. (Dus de overloop aansluiten op extra tankje
of doek)
- De besturing van de modelvliegtuigen dient plaats te vinden overeenkomstig de
schets van het vlieggebied.
- In werking zijnde vliegtuigmotoren moeten zodanig zijn afgesteld dat een
nagenoeg volledige (rookloze) verbranding plaats vindt.
- Gemorst oliën, vetten en chemicaliën moeten terstond worden opgeruimd.
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Inrichting
- In de inrichting moet tijdens de openingstijden altijd één verantwoordelijk
persoon aanwezig zijn, die te zake kundig is en bekend is met bestaande
veiligheidsmaatregelen en bekend is met de voorschriften van de
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milieuvergunning, om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste
maatregelen te treffen.
De gehele inrichting, inclusief buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden
gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden
voorkomen.
De gebouwen van de inrichting en opslagvoorzieningen moeten buiten werktijd
deugdelijk zijn (af) gesloten met een slot.
Bij of nabij de toegangsdeur van de kantine moet een koolzuursneeuw- of
poederblusser aanwezig zij, welke is voorzien van een vulling met een blus
equivalent van tenminste 6 kg bluspoeder.
Tijdens het vullen van de motorgrasmaaier en de vliegtuigjes moet voorkomen
worden dat er gemorst wordt en tevens zal eventueel toch gemorste brandstof
moeten worden opgevangen in of op een doelmatige opvangvoorziening.
In de inrichting mogen niet meer dan 2 propaan/butaangasflessen aanwezig zijn.
In een ruimte waarin een aggregaat is opgesteld mag ten hoogste 25 liter gasolie
aanwezig zijn.
Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.

Het bestuur
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