Bijlage 1. Relevante wetten
APV
In de Algemeen plaatselijke verordening (APV) zijn voor diverse onderwerpen regels
opgenomen, welke gelden binnen de gemeente Woudenberg. De APV bevat onder
meer regels die van belang zijn voor het organiseren en houden van evenementen,
waaronder het verlenen, weigeren en intrekken van vergunningen en het houden van
toezicht op evenementen, vermeld in hoofdstuk 1 van de APV. In hoofdstuk 7 van de
APV is de begripsbepaling van een evenement opgenomen en zijn
standaardvoorschriften vermeld voor kleine evenementen.
AWB
De algemene wet bestuursrecht bevat de algemene regels voor de verhouding tussen
overheid en individuele burgers en bedrijven. Net als bij andere vergunningen en
besluiten van bestuursorganen is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op
de behandeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning en de eventuele
juridische vervolgstappen. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de wijze
waarop het besluit (beschikking) van het bevoegde bestuursorgaan tot stand komt en
wordt uitgevoerd, bekendmaking en publicatie en de rechtsmiddelen die tegen het
besluit openstaan (bezwaar en beroep).
Drank- en Horecawet
De Drank- en horecawet beschrijft de regelgeving voor het nuttigen en
verkopen/schenken van drank. Artikel 35 beschrijft de mogelijkheid voor een
(tijdelijke) ontheffing die is vereist voor het schenken van zwak-alcoholische dranken
tijdens evenementen (maximaal 12 dagen).
Flora- en faunawet/ afbreekbare ballonnen
Wilt u een evenement organiseren ga dan goed na of door het evenement geen
bedreiging zou kunnen ontstaan voor bedreigde dier- of plantensoorten. Als dat wel
het geval is, dan kan hiervoor in sommige gevallen een ontheffing worden verleend
en dienen de nodige preventiemaatregelen te worden getroffen. De gemeente zal
hier ook op sturen om mogelijke negatieve effecten op flora en fauna te voorkomen.
Zo mogen in Woudenberg alleen nog natuurlijk afbreekbare ballonnen gebruikt
worden om milieuvervuiling en dierensterfte door vervuiling tegen te gaan.
Gebruiksbesluit
Vanaf 1 november 2008 gelden landelijke voorschriften voor het brandveilig gebruik
van bouwwerken, het zogenaamde Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
(Gebruiksbesluit). Met het in werking treden van het Gebruiksbesluit zijn de
gemeentelijke voorschriften vervallen en geldt er één landelijke set aan
voorschriften, die ook van toepassing zijn op tijdelijke bouwwerken, zoals tenten bij
evenementen.
Wabo
In artikel 2.23 van de Wabo is de regeling gegeven voor omgevingsvergunningen
voor voortdurende activiteiten die slechts tijdelijk mogen plaatsvinden. Ingevolge het
eerste lid van dat artikel kan het bevoegd gezag in de vergunning bepalen dat deze
slechts geldt voor een bepaalde termijn. Net als bij de aflopende activiteiten, geldt

dat een dergelijke termijnstelling slechts mogelijk is op grondslag van de aanvraag.
Indien aan artikel 2.23, eerste lid, van de Wabo toepassing is gegeven, mag de
activiteit plaatsvinden totdat de in de vergunning gestelde termijn is verstreken.
Brandbeveiligingsverordening
De brandbeveiligingsverordening regelt aspecten van brandveiligheid, die niet op een
andere wijze wettelijk zijn geregeld. De verordening regelt niets waarin in een hoger
wettelijk regeling al is voorzien. Met andere woorden: de verordening is een vangnet
voor brandveiligheidsvoorzieningen die noodzakelijk zijn, maar niet in een andere
wettelijke regeling is vastgelegd is, zoals bijvoorbeeld bij niet-bouwwerken (denk
hierbij aan tenten en terreinen).
Vuurwerkbesluit
Op het gebruik van vuurwerk tijdens een evenement, is het Vuurwerkbesluit van
toepassing. Op grond van dit besluit dienen professionele vuurwerkbedrijven bij de
provincie een ontbrandingstoestemming aan te vragen voor het afsteken van
professioneel vuurwerk op andere dagen dan rond de jaarwisseling. Dit vuurwerk
mag alleen worden afgestoken door een gespecialiseerd bedrijf met een
toepassingsvergunning. Minimaal twee weken voor de geplande vuurwerkontbranding
dient deze aanvraag te zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie
Utrecht. Een kopie van het besluit tot verlening van de ontbrandingstoestemming
wordt toegestuurd aan de gemeente waar de ontsteking plaatsvindt.
Voor een evenement waarbij sprake is van kleinschalig gebruik van vuurwerk moet
een ontbrandingsmelding bij de provincie worden ingediend. Van kleinschalig van
gebruik van vuurwerk bij een evenement is sprake als maximaal 20 kilo
theatervuurwerk of maximaal 200 kilo consumentenvuurwerk (dus geen
professioneel vuurwerk) wordt afgestoken.
Warenwet, Nederlandse voedsel en waren autoriteit
Wanneer bij een evenement eten wordt bereid, verkocht of uitgedeeld, dient de
aanbieder van het voedsel zich aan de regels van de Warenwet te houden. De
Voedsel- en Waren autoriteit kan hierop op ieder moment controleren. Bij
overtredingen kunnen door de Voedsel- en Warenautoriteit boetes worden opgelegd.
Wegenverkeerswet
Op grond van de bepalingen in met name de Wegenverkeerswet en het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is het mogelijk wegen af te sluiten ten
behoeve van een evenement en het verkeer om te leiden. Het betreft uitsluitend
wegen die in beheer en eigendom zijn bij de gemeente.
Regeling verkeersregelaars 2009
In deze regeling is de procedure ten aanzien van het aanwijzen van
verkeersregelaars voor evenementen vastgelegd. Op grond van deze regeling dienen
verkeersergelaars voor evenementen minimaal 16 jaar oud te zijn en moeten zij in
het bezit zijn van een instructieverklaring af te geven door de politie,
Wet bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen)
De Wet bibob heeft als doel te voorkomen dat de overheid ongewild criminele
activiteiten faciliteert. Daarom beoordeelt de gemeente Woudenberg per aanvraag
voor een evenementenvergunning altijd de waarde van een evenementenaanvraag.

Wet milieubeheer
Bij eenmalige evenementen en evenementen met een frequentie van maximaal
éénmaal per jaar wordt er van uitgegaan dat geen sprake is van een inrichting zoals
bedoeld in de Wet milieubeheer.
Wanneer een evenement gehouden wordt in of bij een inrichting, zijn ook de
voorschriften bij of krachtens de Wet milieubeheer van toepassing. Bij
geluidsintensieve evenementen betekent dit dat in ieder geval een vrijstelling van
naleving van de geluidvoorschriften vereist is.
Uitgangspunt bij het aanwijzen van collectieve festiviteiten is dat ze niet specifiek
verbonden zijn aan één of een klein aantal inrichtingen. Wil een horecaondernemer of
een klein aantal ondernemers samen een festiviteit organiseren, dan kunnen zij
gebruik maken van de vrijstelling voor incidentele festiviteiten. Elk horecabedrijf
heeft de mogelijkheid om hiervan vier keer per jaar gebruik te maken.
Ook in de gevallen dat geen sprake is van een inrichting, is het mogelijk
geluidnormen te hanteren voor evenementen. Deze normen zijn gebaseerd op artikel
4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Wet luchtvaart/Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
In de Wet luchtvaart en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
worden onder andere regels gesteld aan het gebruik van luchtvaartuigen buiten een
luchthaven. Indien tijdens een evenement gebruik wordt gemaakt van een
luchtvaartuig is daarvoor een provinciale ontheffing noodzakelijk. De provincie
verleent een ontheffing pas nadat de aanvraag is voorgelegd aan de desbetreffende
gemeente. Voor het verlenen van een ontheffing gelden aanvullende regels voor het
gebruik van: helikopters, micro light aeroplanes (mla), vliegtuigen die meedoen aan
een vliegshow, watervliegtuigen, zweeftoestellen, landbouwluchtvaartuigen,
luchtschepen, onbemande luchtvaartuigen tot 150 kilogram. LET OP! Ook voor het
oplaten van ballonnen tijdens een evenement is ook een ontheffing noodzakelijk
aangezien het gebruik van ballonnen strijdig kan zijn met ander gebruik van het
luchtruim. Deze ballonnen dienen tevens van milieuvriendelijk materiaal te zijn (zie
ook Flora- en faunawet).
Wet op de kansspelen
Wilt u tijdens een evenement enige vorm van loterij of kansspel houden? Dan moet
hiervoor een aparte vergunning worden aangevraagd. Er gelden verschillende
voorwaarden voor loterijen, prijsvragen en bingo’s. Is het prijzenpakket lager dan €
4.500,-- dan vraagt u de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente. Doe dit
minimaal 4 weken van tevoren. Is het prijzenpakket hoger dan € 4.500,--, dan
vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit. De verschillende voorwaarden
voor een vergunning kan u vinden in Wet op de kansspelen. Voor een kleine
duidelijke samenvatting kunt u ook kijken op de site van de gemeente Woudenberg.
Wet wapens en munitie
Bij evenementen waarbij enigerlei vorm van wapens/ kanonnen of explosieven
worden gebruikt, dient de organisator te voldoen aan de eisen van de Wet wapens en

munitie. De organisator is verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorschriften op
dit punt. Bij dergelijke evenementen is de politie verantwoordelijk voor de controle
op grond van de Wet wapens en munitie.
Winkeltijdenwet
Van de mogelijkheid die de Winkeltijdenwet biedt om toe te staan dat winkels ook op
zondag open mogen zijn, is in Woudenberg geen gebruik gemaakt. Dat betekent dat
het in de gemeente Woudenberg in principe niet is toegestaan om op zon- en
feestdagen uw winkel open te hebben.
Zondagswet
De Zondagswet stelt regels ter bescherming van de zondagsrust. Op grond van deze
wet is het ter bescherming van de zondagsrust niet toegestaan om op zondag voor
13:00 een evenement te organiseren. In Woudenberg wordt ten aanzien van het
organiseren van evenementen op zondag een terughoudend beleid gevoerd.
Mogelijk zal het parlement binnen afzienbare termijn besluiten de Zondagswet af te
schaffen. De regulering van de zondagsrust is vanaf dat moment een gemeentelijke
taak. Zodra dit het geval is, zal de gemeente de APV wijzigen ter bescherming van de
zondagsrust.

Bijlage 2. Plattegronden centrum Woudenberg
Op deze plattegronden worden de belangrijke wegen, gebouwen en brandkranen
aangegeven. In het hoofdstuk veiligheidsplan/multidisciplinair vooroverleg wordt
beschreven wat u op uw plattegrond moet aangeven voor de organisatie van een
evenement. Voor meer informatie over de plattegronden van het centrum van
Woudenberg kunt u contact opnemen met de gemeente. De contactgegevens kunt u
vinden in hoofdstuk 10 van het integraal evenementenbeleid.
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1. Calamiteitenplan
1.1 Aanleiding/ inleiding/ doel
De reden dat de organisatie van …………. een calamiteitenplan heeft opgezet is dat er
zich calamiteiten voor kunnen doen, die uitstijgen boven de verantwoordelijkheid van
één bepaalde eindverantwoordelijke.
In een dergelijk geval is het nodig dat er toezicht is op de uitvoering van de te
nemen maatregelen. Hierdoor kan ………. de verantwoordelijkheid nemen voor de
genomen besluiten. Ook is het belangrijk dat het handelen bij calamiteiten beheerst
wordt en niet aan het toeval wordt overgelaten.
…………. geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden bij dreiging van
een calamiteit of indien een calamiteit plaatsvindt. Het plan voorziet dus slechts in de
beschrijving van te nemen maatregelen, die onder verantwoordelijkheid van de
evenementorganisatie vallen. Zodra het nodig is, worden de reguliere hulpdiensten
ingeschakeld. Indien externe hulpdiensten op ons verzoek of uit eigen beweging
maatregelen nemen op het festival, zullen de besluiten zoveel mogelijk ter
ondersteuning van die hulpdiensten genomen worden.

1.2 Termen
Calamiteitencoördinator: De persoon binnen de organisatie die leiding geeft aan het
veiligheidsteam en bevoegd is om ingrijpende beslissingen te nemen.
Veiligheidsteam: Het team mensen dat nodig is om een situatie te coördineren. Ieder
persoon in dit team heeft zijn eigen specifieke taak, deze staan vermeld onder
paragraaf 5.4. Zij zitten tijdens een calamiteit op locatie……..
Locatie …..: De ruimte die tijdens een calamiteit functioneert als centrale
commandopost voor het veiligheidsteam. In dit geval is dit locatie ……... Deze ruimte
wordt gebruikt indien er een calamiteit voordoet. Dit betekent dat in eerste instantie
altijd de ……..op de hoogte gesteld gaat worden. Indien hulpverleningsdiensten
besluiten om het veiligheidsteam bijeen te roepen dan gebeurt dat uiteraard.

1.3 Inwerkingtreding calamiteitenplan
In het geval van een calamiteit of een dreiging hiervan kan de organisatie over gaan
tot het inwerking stellen van het calamiteitenplan. ………(naam) is de persoon die
bevoegd is om het calamiteitenplan in werking te stellen. Op moment dat
hulpverleningsdiensten ingeschakeld worden en deze arriveren, nemen zij de leiding
over, en worden zij waar nodig ondersteunt door het veiligheidsteam.
Bij het inwerking stellen van het calamiteitenplan, worden de volgende stappen
genomen:
1. Locatie ……. wordt bemand door het coördinatieteam. De personen die hier
zitten staan vermeld onder paragraaf 5.4
2. Communicatie verloopt via kanaal ……

3. De beveiliging staat paraat om daar waar nodig te assisteren.
4. De hulpdiensten worden bij…. (plaats) opgevangen door …. (naam)

1.4 Indeling veiligheidsteam
De volgende …… (aantal) personen nemen plaats in locatie……….. Dit betekent ook
dat er geen andere personen dan hier onder genoemd, worden toegelaten in het
kantoor. (Voorbeeld, zie ook paragraaf 3.1)
Organisatie

: namen

Beveiliging

: namen

Etc….

: namen

Personen van andere disciplines die nodig zijn wachten voor locatie of gaan naar de
locatie van de calamiteit.

2. Risico's
2.1 Inventarisatie risico's
De volgende risico's zijn geïnventariseerd: (Voorbeeld, zie ook hoofdstuk 4
"inventarisatie risico's")














Persoonlijke ongevallen
Brand
Materiele ongevallen/ Instorting bouwwerk
Extreem weer (hitte/regen/ storm/ onweer/ koude etc…)
Paniek in menigte
Vermissing personen
Overlast/ massale vechtpartij
Extreme drukte
Externe risico's: evenementen elders in de stad etc……
Bommelding
Uitval Openbaar vervoer
Stroomuitval
Etc….

2.2 Persoonlijke ongevallen
Bij persoonlijke ongevallen de volgende stappen ondernemen:









Let op eventuele gevaren en zorg voor eigen veiligheid;
Ga na wat iemand mankeert en wat er gebeurd is;
Stel het slachtoffer gerust;
Laat de hulpdiensten waarschuwen;
Zorg ervoor dat de melder direct terugkeert naar degene die EHBO heeft
gevraagd;
Zorg ervoor dat het slachtoffer niet verplaatst wordt;
Help het slachtoffer op de plaats van het ongeluk;
Blijf bij het slachtoffer totdat de hulpdienst is gearriveerd;

Bij persoonlijke ongevallen bepaalt de hulpdienst of het slachtoffer volledig behandeld
wordt op het evenemententerrein of dat er externe hulp ingeroepen moet worden.
De BHV-er/ EHBO-er laat eventuele externe hulp inschakelen. Bij dringende gevallen
kan de BHVer/EHBO-er zelf de externe hulp inschakelen, dit moet dan wel
doorgegeven worden aan ........
Begeleiding van een externe hulpdienst op het evenemententerrein zal gedaan
worden door ……

2.3 Brand
Denk bij brand altijd aan de eigen veiligheid. Bel direct 112 en …… (naam) en breng
vervolgens de mensen in veiligheid. Probeer vervolgens de brand te blussen. Geef
daarnaast aan:
- Waar speelt dit risico?
(bijvoorbeeld in een tent/tussen het publiek/op het podium/bij de kassa's enz)

- Wat doet de organisator om dit risico zo laag mogelijk te houden?
(Dus welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen)
- Wat doet de organisator/organisatie zelf als dit incident plaatsvindt?
(Hierbij opnemen wie –bijvoorbeeld- de hulpdiensten alarmeert en opwacht, maar
een beschrijving van wat de politie vervolgens doet is niet nodig. Alleen eigen acties
benoemen)

2.4 Materiële ongevallen
Eigen veiligheid en die van anderen gaat altijd voor. Bij materiële ongevallen altijd
direct …………. waarschuwen. Ook bij bijna-ongevallen dient altijd ...........
gewaarschuwd te worden. Geef daarnaast aan:
- Waar speelt dit risico?
(bijvoorbeeld in een tent/tussen het publiek/op het podium/bij de kassa's enz)
- Wat doet de organisator om dit risico zo laag mogelijk te houden?
(Dus welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen)
- Wat doet de organisator/organisatie zelf als dit incident plaatsvindt?
(Hierbij opnemen wie –bijvoorbeeld- de hulpdiensten alarmeert en opwacht, maar
een beschrijving van wat de politie vervolgens doet is niet nodig. Alleen eigen acties
benoemen)

2.5 Extreem weer
Voor aanvang van het evenement wordt het weer gemonitord door…(naam) Let op;
dit gebeurt zowel een aantal dagen vóór het evenement als tot kort voor de start en
gedurende het evenement. Bij de volgende weersomstandigheden zal worden
besloten het evenement aan te passen/ af te lasten:……..
Mocht vóór aanvang van het evenement extreem weer worden verwacht, neem dan
contact op met het piketnummer van stadswerken voor een afstemmingsoverleg.
2.5.1 Regen
Bij hevige regenval dient goed te worden gecontroleerd of er zich lekkages voordoen
en of deze een probleem opleveren voor de elektrische installaties of het vervolg van
het evenement.
Probeer te voorkomen dat kabels en stopcontacten op vochtgevoelige plaatsen
komen te liggen.
Voor aanvang van het evenement worden afvoergoten getest met emmers water op
lekken en afvoer van water.
Bij lekkage elektrische apparatuur afschermen;





Bij lekkage elektrische apparatuur afschermen. Let eerst op dat je niet per
ongeluk in een plas gaat staan waar elektrische apparatuur in staat. Dit is
levensgevaarlijk.
Uitschakelen elektriciteit in de tent alleen door ........... of technisch personeel.
Lekkage altijd doorgeven aan ............

Bij breuk in waterleidingnet:




Waarschuw ............ die in het bezit is van de sleutels en kennis om de
watertoevoer verantwoord af te sluiten.
Watertoevoer afsluiten;
Elektriciteit ter plaatse uitschakelen;

2.5.2 Wind
Bij hevige wind de deuren dichtdoen. Als de wind/storm te hevig wordt kan de
organisatie overgaan tot stopzetten van het evenement en eventueel ontruiming. Er
is sprake van storm bij windkracht ……………




Contact opnemen met ………….over doorgang evenement;
Onder leiding van het veiligheidsteam eventueel tot ontruiming overgaan;
Bij gebreken aan tenten direct ........... waarschuwen, deze schakelt de
benodigde eindverantwoordelijken in.

Bij (dreigende) storm controleert ..........(naam) de ………...(voorziening). Bij
windkracht ……… of hoger moeten ………(voorziening) worden ontruimd. Dit altijd in
overleg met de beveiliging en organisatie.
2.5.3. Onweer
Bij een normale onweersbui is de aard van het evenement leidend voor de actie die
ondernomen dient te worden.
Binnen evenement/ overdekt evenement (tent)
Bij onweer en of bliksem kan het evenement gewoon doorgaan tenzij er
blikseminslag in de tent is.
In dat geval zal ...........(naam) -indien nodig- de hulpdiensten inschakelen en zal in
overleg met de hulpdiensten bepaald worden of er overgegaan wordt tot ontruiming.
De organisatie zal dan overgaan tot stopzetten van het evenement.




Contact opnemen met …….. over doorgang evenement.
Onder leiding van beveiliging eventueel tot ontruiming overgaan.
Bezoekers wijzen op gevaar aanraking metalen voorwerpen in de voorziening
(bijvoorbeeld frame tent).

Buitenevenement
Bij een activiteit in of rond het water (zoals een triatlon) dient het evenement acuut
te worden stopgezet. Ook evenementen in een open veld moeten direct worden
stopgezet bij onweer. In dat geval zal ...........(naam) -indien nodig- de hulpdiensten
inschakelen en zal in overleg met de hulpdiensten bepaald worden of er overgegaan
wordt tot ontruiming. De organisatie zal dan overgaan tot stopzetten van het
evenement.

Hier een omschrijving geven van de te volgen procedure.
Boodschap stopzetten evenement bij onweer
Het bericht dat in geval van stopzetten door noodweer wordt verspreid naar
bezoekers gaat als volgt:




reden stopzetten
eventuele duur (verwachting bui
handelingsperspectief: waar moeten de bezoekers schuilen?

2.5.4 Hitte
Er wordt er wel/geen extreme hitte verwacht.
In het geval dat er extreme hitte optreedt zal de organisatie voorzien in gratis
drinkwater en kan er besloten worden het evenement aan te passen dan wel af te
lasten. Gratis drinkwater wordt op de volgende manier verstrekt: ……………….
2.5.5 Koude
Er wordt er wel/geen extreme koude verwacht.
In het geval dat er extreme koude optreedt zal de organisatie voorzien in gratis
warmtevoorziening en kan er besloten worden het evenement aan te passen dan wel
af te lasten. Gratis warmtevoorziening wordt op de volgende manier verzorgd:
voorzieningen vermelden

2.6 Paniek
Door eventuele onveilige situaties kan er paniek onder de bezoekers ontstaan.
Voorbeelden hiervan zijn brand en onverwachte veranderingen in de directe
omgeving die een angstreactie tot gevolg kunnen hebben.
Wanneer paniek ontstaat:




Hoofd koel houden
Observeer en denk
Actie ondernemen

Aandacht voor:













Hulp aan zwakkeren (minder validen/ ouderen).
Indammen paniek.
Leiden mensenstromen.
Erger voorkomen.
Behoud zelf de rust.
Bezoekers zoveel mogelijk wegleiden van panieksituatie.
Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk doorstroming is.
Probeer zo snel mogelijk ........... te waarschuwen.
Zorg ervoor dat de wegen vrij blijven voor hulpverlening.
Voorkom agressie door bezoekers niets te dwingen.
Bij persoonlijk letsel ........... inschakelen die hulpdiensten kan inschakelen.
Slachtoffers zo spoedig mogelijk na noodzakelijke EHBO afschermen en indien
mogelijk afvoeren van plaats van voorval.





Elke vorm van paniek altijd doorgeven aan ............
Personen die slachtoffer zijn van paniek of agressie, nooit aan hun lot
overlaten, ook als ze geen EHBO nodig hebben.
In overleg met de hulpdiensten kan besloten worden het evenement in te
korten of af te gelasten.

Geef daarnaast aan:
- Waar speelt dit risico
(bijvoorbeeld in een tent/tussen het publiek/op het podium/bij de kassa's enz)
- Wat doet de organisator om dit risico zo laag mogelijk te houden?
(Dus welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen)
- Wat doet de organisator/organisatie zelf als dit incident plaatsvindt.
(Hierbij opnemen wie –bijvoorbeeld- de hulpdiensten alarmeert en opwacht, maar
een beschrijving van wat de politie vervolgens doet is niet nodig. Alleen eigen acties
benoemen)

2.7 Vermissing personen/ gevonden personen
Wijs een vast verzamelpunt per evenementenlocatie aan ingeval van een
gevonden/vermist kind.
Dit verzamelpunt is op de volgende plek : …………. (ook aangeven op de plattegrond)
Bij aantreffen van een kind zonder ouder/begeleider:




Noteer naam van het kind, signalement (leeftijd, haar kleding, lengte, speciale
kenmerken)
Verspreid de gegevens van het kind onder de medewerkers. Indien er
gevraagd wordt naar een kind, kan er geverifieerd worden of het het
gevonden kind betreft
Het kind blijft onder toezicht van één van de medewerkers tot er contact is
met een ouder/begeleider.

Noteer bij vermissing van een kind:




Naam kind, signalement (leeftijd, haar, kleding, lengte, speciale kenmerken)
Waar en hoe laat voor het laatst gezien
Naam en TELEFOONNUMMER van de ouder/begeleider

Verspreid deze gegevens onder de medewerkers en stel de politie direct in kennis.

2.8 Overlast/ massale vechtpartij
Probeer bij gevallen van overlast door bijvoorbeeld agressie vooral rustig te blijven
en niet de confrontatie aan te gaan. Bij extreme overlast kan in overleg met politie
besloten worden het evenement in te korten of af te gelasten.





Direct …… (naam & functie) inlichten.
(naam & functie)……… schakelt de beveiliging in.
Bij elk agressief gedrag altijd melding hiervan maken.
De eindverantwoordelijken en bewaking bepalen verder wat er gebeurt.

Indien bezoekers zich op zodanige manier agressief gedragen, zal men apart worden
gehouden door de beveiliging en overgedragen worden aan de Politie. (naam &
functie) ……. zal hiervoor contact opnemen met de politie.

2.9 Extreme drukte
In deze paragraaf wordt omschreven in hoeverre de organisatie maatregelen neemt
voor crowdmanagement. Om te voorkomen dat er een te hoge publieksdichtheid
ontstaat en dat daarom de mensenmassa niet gereguleerd kan worden neemt de
organisatie maatregelen.
Bezoekers worden wel/niet geteld
Indien wel geteld:
tellen bij de poort

ja/nee

tellen met behulp van het aantal verkochte kaarten

ja/nee

tellen met behulp van camera's

ja/nee

anders………
Indien niet wordt geteld:
Wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde zichtlijnen?
(Dit is een denkbare lijn waarbij onbelemmerd van punt A naar punt B kan worden
gekeken. Als dit niet meer het geval is, dan kan worden geconcludeerd dat het druk
is op het evenemententerrein en maatregelen moeten worden genomen.)
ja/nee







Wie is belast met de crowdwatching: (naam & functie)
Evenement is wel/niet omhekt:
Wanneer is het te druk?
Welke maatregelen treft de organisatie wanneer blijkt dat het te druk wordt
(bijvoorbeeld muziek uit/ temperen, toegangshekken dicht, evenement
stoppen, stoppen met drank schenken)
Wat doet de organisatie met de bezoekers die vanwege de drukte niet meer
het terrein op kunnen.
Hoe gaat de organisatie communiceren dat het "vol' is?

2.10 Externe risico's
Zijn er externe risico's / risico-objecten waar rekening mee gehouden dient te
worden (evenement elders in de stad zoals een voetbalwedstrijd)

2.11 Uitval Openbaar vervoer
Uitval van openbaar vervoer is wel/niet van toepassing voor dit evenement.
Het openbaar vervoer kan om allerlei redenen uitvallen. Wanneer dit gebeurt, zal de
afvoer van bezoekers vertragen of zelfs stoppen. Het risico bestaat dat veel mensen
zich ophopen op het evenemententerrein of rondom treinstations. Dit kan tot gevolg
hebben dat er irritatie, vermoeidheid en agressie ontstaat.
Maatregelen:
Er zijn wel/geen afspraken gemaakt met het Openbaar Vervoer (NS, GVU,
Connexxion)


Als grote aantallen bezoekers met het openbaar vervoer reizen is het nodig
om telefoonnummers van de bus/treinmaatschappij voor opvragen info over
de storing/stremming beschikbaar te hebben.
De telefoonnummers zijn:


Een mogelijk alternatief bij uitval van het openbaar vervoer is - bijvoorbeeld –
een particulieren busverhuurmaatschappij inschakelen. Alternatieven zijn er
wel/niet vastgelegd. Indien wel: namelijk,…

Aandachtspunten



Is er een alternatief treinstation waar de treinen (waarschijnlijk) wel rijden.
Ja/Nee
Bij vastlopen regulier busvervoer. Is de route van de bussen te wijzigen.
Ja/Nee

2.12 Uitval stroomvoorziening
Bij de meeste buitenevenementen moeten de organisatoren zelf voor hun
energievoorziening zorgen. Meestal worden hiervoor dieselaggregaten gehuurd. Een
storing in stroomvoorziening kan de continuïteit van het evenement verstoren. Het
uitvallen van de muziek of van de verlichting kan ordeverstoring en/of paniek tot
gevolg hebben.
Op het evenemententerrein zijn wel/geen aggregaten aanwezig.
Indien aanwezig: welke stroomvoorziening blijft gegarandeerd functioneren met
behulp van de aggregaten.
Maatregelen




verlichting van het evenemententerrein wordt op verschillende aggregaten
aangesloten zodat er altijd verlichting is. Ja / Nee
aggregaten zijn goed bereikbaar voor reparatie. Ja / Nee
iemand is verantwoordelijk voor reparatie en controle. Deze persoon staat in
verbinding met veiligheidsteam. Ja/ Nee



op belangrijke locaties op evenementen terrein zijn zaklampen aanwezig. Ja /
Nee

Aandachtspunten



Alle op en om het evenement aanwezige actieve personeelsleden staan
middels een portofoon in verbinding met de centrale post.
Alle op en om het evenement aanwezige actieve personeelsleden zijn in het
bezit van een GRID-tekening en kennen de indeling.

2.13 Bommelding
Zie bijlage 3 voor de instructie verdacht pakket en een telefonische bommelding.

3 Algemeen ontruimingsplan

3.1 Algemeen
Dit plan dient als leidraad bij het ontruimen van het evenemententerrein of delen
daarvan. Het geeft de structuur aan in verantwoordelijkheden en inzet van
medewerkers. Dit alles dient ertoe dat het evenemententerrein of delen daarvan op
een ordelijke en veilige manier kunnen worden ontruimd. Het ontruimingsscript is te
vinden in de bijlage I.
Bij het ontruimen van een evenement gelden algemeen de volgende vuistregels:




Raak niet in paniek;
Niet gaan rennen;
Heb aandacht voor de zwakkeren (mindervalide, kinderen).

3.2 Verdeling verantwoordelijkheden en medewerkers
Als zich tijdens het evenement situaties voordoen waardoor er niet voldoende
veiligheid gegarandeerd kan worden, kan het evenement worden stilgelegd. De
organisatie kan in overleg met de hulpdiensten vervolgens overgaan tot het
ontruimen van het gehele terrein, of onderdelen daarvan.
Zoals in hoofdstuk 5 omschreven is, beslist de calamiteitencoördinator in overleg met
de coördinator van de beveiliging of een evenementterrein wordt ontruimd of niet.
Deze mensen bepalen de inzet van mensen op welke plaats en voor hoelang het
evenement stilgelegd wordt.
In dringende gevallen kan een ander lid van de beveiliging overgaan tot het
ontruimen van een gebied. Het organisatiekantoor en de calamiteitencoördinator
dienen echter altijd zo snel mogelijk gewaarschuwd te worden.
Bij ontruimingen kunnen de volgende medewerkers worden ingezet:
 Eindverantwoordelijken
 Medewerkers
 Medewerkers van de beveiliging
Alleen het organisatiekantoor of de leden van beveiliging hebben indien nodig overleg
met externe hulpdiensten zoals politie, brandweer en dienen in geval van nood als
aanspreekpunt.

3.3 Algemene procedures bij ontruimingen
Indien door de calamiteitencoördinator in overleg met de hulpdiensten besloten wordt
tot
ontruiming, dan wordt er de volgende procedure in acht genomen.
A. Besluit tot ontruiming en in welke vorm.
B. Inlichten eindverantwoordelijken.

C. Stop zetten evenement.
D. Afronden ontruiming.
3.3.1 Besluit tot ontruiming
Verantwoording en uitvoering door calamiteitencoördinator. Bij dringende gevallen
door ........... of iemand van de beveiliging. Organisatiekantoor en
calamiteitencoördinator moeten altijd zo snel mogelijk ingelicht worden.
Indien het besluit tot ontruimen wordt genomen door de hulpdiensten dan nemen zij
contact op met ………om ontruiming van het evenemententerrein in gang te zetten.
3.3.2 Inlichten eindverantwoordelijken
1. ........... roept via portofoons alle betrokken eindverantwoordelijken naar de
organisatiekantoor, of naar de te ontruimen locatie.
2. Calamiteitencoördinator vult het script (bijlage II) in. Dit script vervalt als er
haast is geboden bij het ontruimen zoals een levensbedreigende situatie.
3. De eindverantwoordelijken van de beveiliging verdelen taken;
4. Eindverantwoordelijken gaan direct naar hun posten.
5. Organisatiekantoor wordt afgesloten voor bezoekers.
3.3.3 Stopzetten evenement
Het ineens stopzetten van een evenement leidt tot paniek en moet ten koste van
alles worden vermeden.
De eindverantwoordelijken van de beveiliging lichten de producent van het
desbetreffende evenement in en overhandigt het script voor ontruiming;









Programma van het evenement wordt genuanceerd afgebouwd;
Podium en verlichting worden indien mogelijk langzaam opgevoerd;
Programmaproducent van het evenement informeert bezoekers met script;
Melden besluit en reden ontruiming
Geen reden tot paniek!
Melden dat eindverantwoordelijken op hun posten staan en steken hun hand
zichtbaar op voor
Bezoekers;
De vluchtwegen noemen en aanwijzen;

Van medewerkers die niet bij de ontruiming zijn ingezet, wordt verwacht dat ze
mensen buiten tenten en het terrein opvangen en begeleiden. Denk hierbij aan de
volgende zaken:






Gedraag je als medewerker en veroorzaak geen paniek;
Probeer mensen op een veilige afstand te houden;
Aanrijdroutes voor hulpdiensten vrijhouden;
Stel mensen gerust, voorkom paniek.
Let op bij gebruik van telefoons dat bezoekers niet meeluisteren.

3.3.4 Afronden ontruiming
Zodra de eindverantwoordelijken klaar zijn met hun taken zetten zij zich in om de
andere ontruimingsmedewerkers te ondersteunen;
1. Wanneer zij klaar zijn, melden zij zichzelf en hun taak af bij het
productiekantoor;
2. De eindverantwoordelijken van het evenemententerrein blijven achter om de
tenten te controleren op achterblijvers.
3. De organisatie draagt zorg voor eventuele psychische hulp voor slachtoffers
en getuigen.
De verzamelplaats voor de bezoekers is in geval van extreem weer: ….. (locatie)

De verzamelplaats voor de bezoekers, wanneer erg geen sprake is van extreem
weer: …. (locatie)
De bezoeker worden vanaf de verzamelplaats op de volgende manier vervoert: …..

3.4 Routing hulpdiensten
Als er door …………. hulpdiensten zijn opgeroepen, dan wordt dit meteen doorgegeven
aan de beveiliging. Deze zorgen ervoor dat iemand met een portofoon de
hulpdiensten opvangt bij de hoofdingang van het evenemententerrein (zie bijlage 5)
Deze beveiliger moet op de hoogte zijn van de plaats van bestemming en de snelste
aanrijdroutes.
Bij meerdere hulpdiensten blijft deze persoon bij de calamiteiten ingang.
Overige verantwoordelijken zorgen ervoor dat de aanrij route zo snel mogelijk wordt
vrijgemaakt. In het kader daarvan wordt ook al het publiek in de richting van de
……………………gestuurd.
Belangrijk is in elk geval dat bij ontruiming van het evenemententerrein de
aanrijdroutes van de hulpdiensten niet dezelfde routes zijn als waarin personen
gevraagd wordt te vertrekken.
Toevoegen plattegrond (bijlage IV) met daarin o.a.:









Looproutes regulier
Looproutes bij ontruiming
Opvangplek voor bezoekers
Route hulpdiensten
Nooduitgangen
Blusmiddelen
Enz

Bijlagen
Bijlage I - Script ontruimingsplan





Het geluid wordt gedempt.
Podium en lichten worden zachtjes afgebouwd.
Eindverantwoordelijken staan gereed en verspreid in het evenemententerrein.
Begeleiding/beveiliging informeert bezoekers.

"Mag ik uw aandacht voor het volgende:
De organisatie heeft besloten dat het programma van het evenement (tijdelijk)
wordt onderbroken. De reden voor deze beslissing is:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Met het oog op de veiligheid verzoeken wij je vriendelijk om het paviljoen ordelijk te
verlaten.
Onze medewerkers staan klaar om u te begeleiden en op te vangen. Willen de
medewerkers hun hand opsteken om aan te geven waar zij zich bevinden?
Ontruimingsmedewerkers steken hun hand op.
Ook buiten het terrein staan medewerkers opgesteld om u te helpen. De
medewerkers richten zich extra op mensen die zich minder makkelijk kunnen
verplaatsen.

Dit terrein heeft verschillende uitgangen waarvan je gebruik kunt maken.

De volgende uitgangen zijn niet meer te gebruiken;

1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..

Houdt toezicht op uw eigendommen.

Mag ik u nu verzoeken het Evenemententerrein te verlaten.

Bijlage II - Telefoon instructie ………….
(of aangewezen persoon bij calamiteiten.)
1. Bel 112
2. Vraag om de meldkamer van de Brandweer, ambulance of Politie voor de
regio Utrecht
3. Deel mee:





Wie je bent en dat je van het ……….. bent, en je je op …………… in Utrecht
bevindt.
Wat er precies aan de hand is en als er gewonden zijn om hoeveel personen
dit gaat.
Welke route er gevolgd moet worden en dat er bij de hoofdingang van het
evenemententerrein iemand met.
portofoon klaar staat, voor begeleiding door het Evenemententerrein indien
nodig.

Vermeld het telefoonnummer waarop ........... bereikbaar is.
Verder:



Ambulance hulp heeft altijd voorrang. Mochten dus meerdere diensten
noodzakelijk zijn vraag dan altijd eerst om een ambulance.
Blijf aan de lijn tot dat de telefoniste u zegt dat de verbinding mag worden
verbroken.

Het volgende is van belang om zo snel mogelijk te weten te komen:




Wat is de locatie?
Zijn er gewonden, zo ja hoeveel en wat is hun toestand?
Zijn er al mensen ter plekke?

Alle ongeval meldingen centraal naar mobiele nummer van ............ ( of portofoon
indien beschikbaar. Alarm Noodkanaal is kanaal …..)

Bijlage III - Bommelding/ verdacht pakket
IN HET KORT: DE PROCEDURES BIJ EEN BOMMELDING:
1. Melding van Bom/ verdacht pakket aan de beveiliging
2. Melding doorgeven aan de hulpdiensten.
3. In veiligheid brengen van personen. (denk aan de eigen veiligheid en geen
paniek zaaien, bewaar de rust!!)
4. Ontruimen van het risicogebied
5. Blijf van verdachte voorwerpen af!
6. Meldt verdachte situaties aan de verantwoordelijke (n)
7. Mensen op afstand houden, niemand meer toelaten tot het risicogebied
8. Volg instructies van de deskundigen op.
Voorbeeld Bommeldingsformulier

Naam melder:
Telefoonnummer melder:
Datum/tijd:
Hoe is de melding binnengekomen: (bijv. telefonisch/brief/mondeling)
Om wat voor een object gaat het:
Hoe laat gaat de bom af:
Waar ligt de bom:
Was de melder:

Man / Vrouw (Doorhalen wat niet van toeppassing is)

Sprak de persoon Nederlands:
Ja / Nee
Sprak de persoon met een accent:
Ja / Nee

Zo ja waarschijnlijk:

Overige zaken die opgevallen zijn: (stem/overige meldingen c.q. uitspraken)
-

Was er achtergrond geluid te horen:
Ja / Nee
-

Zo ja welk geluid: (bijv. vliegtuiggeluid/auto’s/kinderen etc)

Bijlage IV - Voorbeeld huisreglement evenement
EIGEN HUISREGELEMENT HIER TOEVOEGEN

Algemene Voorwaarden en huisreglement evenement ……

1. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben
genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze
gelden tijdens het evenement.
2. Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.
3. Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen
die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke
voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd.
Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en
Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.
4. Het is verboden om op het evenemententerrein drugs of hallucinerende
middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken.
Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd.
Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.
5. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:
 Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
 Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden,
zowel binnen als buiten het evenemententerrein;
 Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.
6. Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of
bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.
7. Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en
huisregels zal hij worden verwijderd.
8. De directie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie
werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel
en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie
mochten ondervinden.
9. U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht
legitimatie mee te dragen.
10. Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.
U dient te allen tijde de orders van het personeel en overheidsinstanties op te volgen.
Dank voor uw medewerking,
Organisator evenement

Bijlage V - PLATTEGROND / Routing hulpdiensten



Looproutes bij ontruiming



Opvangplek voor bezoekers



Route hulpdiensten



Nooduitgangen



Blusmiddelen

 Enz

Bijlage 4. Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Datum:

Versie:

Auteur:

Veiligheidsplan
1.
1.1
2.

Aanleiding/ inleiding/ doel
Contact- en bereikbaarheidsgegevens
Analyse evenement

3.
Communicatielijnen en richtlijnen
3.1
Eindverantwoordelijken (veiligheidsteam)
3.2
Portofoon indeling
3.3
Centralist
3.4
Locatie Centrale Commandopost voor het Veiligheidsteam
3.5
BHV/EHBO
3.6
Reddingsbrigade (indien van toepassing)
3.7
Beveiliging en beveiligingsplan (indien van toepassing)
3.8
Huisregels (indien van toepassing)
3.9
Fouillering (indien van toepassing)
3.10 Inname drugs (indien van toepassing)
3.11 Vuurwerk (indien van toepassing)
4.

Inventarisatie risico’s

1 Aanleiding/ Inleiding/ Doel
In dit plan staan zaken omschreven welke betrekking hebben op de algemene
veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers. Daarnaast wordt
beschreven wat er moet gebeuren in geval van een (dreigende) calamiteit. Dit plan is
bedoeld voor alle betrokken partijen die werkzaam zijn op het evenement, met als
doelstelling op alle mogelijke manieren een zo veilig en gezond mogelijk evenement
te kunnen hebben. Een ieder die werkzaam zal zijn op het evenement, dient dit plan
vooraf goed doorgenomen te hebben.
Dit evenement vindt al …. jaar plaats/ Dit is de eerste keer dat dit evenement
georganiseerd wordt. - Hier een toelichting geven op de historie/ aard van het
evenement. Indien van toepassing aangeven hoe het evenement in het verleden is
verlopen. Hier ook een beschrijving geven van de organisatie die het evenement
organiseert (evt. met referenties). –

1.1 Contact- en bereikbaarheidsgegevens:
Alarmlijn algemeen

: 112

Contactpersoon Organisatie1

:

Contactpersoon beveiligingbedrijf

:

Contactpersoon EHBO/BHV

:

Contactpersoon gemeente Woudenberg

:

1

Hier dient één telefoonnummer ingevuld te worden wat door gemeente en hulpverleningsdiensten gebeld

kan worden bij aanvang/ tijdens en bij afloop van het evenement in geval van (dreigende) onveiligheid/
calamiteit

2. Analyse Evenement
Locatie

:

Soort/ Aard evenement

:

Aantal bezoekers (gedurende het evenement)

:

Begin en eindtijd evenement

:

Verwachte piektijd

:

Verwacht aantal bezoeker piektijd

:

Toegang

: kaartverkoop of vrije toegang

Aanwezigheid

: Opbouw
dag + datum t/m dag + datum.
Organisatie en medewerkers zijn dan aanwezig.
: Afbouw

dag +datum t/m dag + datum.

Organisatie en medewerkers zijn dan aanwezig.
Aard publiek

: Denk hierbij aan leeftijd, geslacht, doelgroep etc.

Uitloop publiek

: Het evenemententerrein sluit om ……. De horecapunten
of tapeilanden sluiten om …... Dat betekent dat er een
nog ……uur tijd is voor de bezoekers om rustig het
evenemententerrein te verlaten.

3. Communicatielijnen en richtlijnen
3.1 Eindverantwoordelijken (Veiligheidsteam)
De coördinatie van veiligheid en gezondheid voor en tijdens het evenement is
ondergebracht bij het veiligheidsteam, in dit team zitten de volgende mensen van
organisatie en eindverantwoordelijken: (voorbeeld)
Hoofd productie

: naam en telefoonnummer

Uitvoerend producent

: naam en telefoonnummer

Locatiemanager

: naam en telefoonnummer

Beveiligingsbedrijf

: naam en telefoonnummer

Eindverantwoordelijke

: naam en telefoonnummer

Hoofd EHBO

: naam en telefoonnummer

Etc….

: naam en telefoonnummer

Aanspreekpunt bovenstaande medewerkers: naam en telefoonnummer

3.2 Portofoon indeling
Op het evenemententerrein zijn wel/geen portofoons aanwezig. De kanaalindeling
heeft de volgende hoofdindex: -voorbeeld







Organisatie
Kassa
Beveiliging
Horeca
EHBO
Alarm noodkanaal (in geval van calamiteiten)
Etc…

: kanaal 1
: kanaal 1
: kanaal 1
: kanaal 1
: kanaal 1
: kanaal 3
: kanaal ..

3.3 Centralist
Er zal gedurende het evenement wel/geen centralist aanwezig zijn op het
evenemententerrein. In geval nood situaties of het doorgeven van dringende
informatie, zal de …….. aanspreekpunt zijn onder het volgende nummer: …………..

3.4 Locatie Centrale Commandopost voor het Veiligheidsteam
(Locatie) …… is het verzamelpunt voor het veiligheidsteam in geval van calamiteiten
de centrale commandopost.

3.5 BHV/EHBO
Op het evenemententerrein wordt gebruikt gemaakt van medewerkers met BHV/
EBHBO. Tijdens de opbouw en de afbouw is/ zijn er minimaal … BHV-ers/ EHBO-ers
aanwezig. Er is dan geen publiek aanwezig.

Tijdens het evenement zijn elke dag(deel)/avond(deel) minimaal … BHV-ers/ EHBOers aanwezig.
Taken en positie van EHBO/BHV-ers zijn als volgt: ……..
Hoofd BHV/EHBO is, …………… bereikbaar op het nummer …………………. .

3.6 Reddingsbrigade (indien van toepassing)
De reddingsbrigade zal voor dit evenement wel/niet ingezet worden. De inzet van de
Reddingsbrigade is als volgt:……
De reddingsbrigade is bereikbaar op het volgende nummer………………..

3.7 Beveiliging en Beveiligingsplan (indien van toepassing)
De beveiligingsmedewerkers tijdens het evenement zijn gecertificeerde
beveiligingsmedewerkers. Zij zijn verplicht zich te allen tijde te kunnen legitimeren
en geldige persoonlijke beveiligingspas bij zich te dragen.
De beveiliging onder leiding van ………(naam) zal de eindverantwoordelijke zijn qua
beveiliging op het evenemententerrein. Toelichting op het beveiligingsbedrijf……
……….. weet wat de huisregels en visie van de organisatie is.
Beveiligingsplan
In een beveiligingsplan dienen de volgende zaken vermeld te worden:
Naam van het beveiligingsbedrijf met vergunningsnummer
Aantal beveiligers:
Hoeveelheid beveiligers welke er worden ingezet tijdens het evenement
Diensttijden beveiligers:
De tijden (of tijdblokken) waarbinnen de beveiligers werken
Posities beveiligers:
Op welke posities worden de beveiligers ingezet binnen het evenemententerrein
Bijvoorbeeld:
Vaste posten en tijden:
 Hoofdingang van het evenemententerrein: aantal personen + tijdstippen
 Surveillance evenemententerrein: aantal personen + tijdstippen
 Nachtbewaking: aantal personen + tijdstippen
 Etc……

Taakbeschrijving:
Omschrijf wat de taken zijn van de verschillende beveiligers op de verschillende
posities.

Voorbeelden zijn:
Kaartcontrole
Visitatie
Flexteams (belast met algemeen toezicht/surveillance),
Toezicht bij podium, bar, toiletgroep/rookruimte etc.
Accreditatie bij Viptribune, backstage

3.8 Huisregels (indien van toepassing)
De organisatie zal via (bijvoorbeeld) de website en via borden bij de entree, de
algemene huisregels communiceren. Alle vormen van drugs worden niet toegestaan.
De organisatie zal via de website en een bord bij de entree, de onderstaande
algemene huisregels communiceren. Zie bijlage 4 voor een voorbeeld van een
huisreglement. (Vervang bijlage 4 voor het definitieve huisreglement.)

3.9 Fouillering (indien van toepassing)
Hier invullen: Wie is met fouillering belast en op welke locatie wordt dit uitgevoerd? Hoe wordt
er gecontroleerd en welke voorwerpen zijn verboden?

3.10 Inname Drugs (indien van toepassing)
Alle vormen van drugs worden niet toegestaan. Bij inname van drugs worden deze
verzameld in een container. Deze container wordt aan het einde van het evenement
door de politie meegenomen ter verdere vernietiging. Indien bezoekers verboden
middelen bezitten, die niet gedoogd worden door de Nederlandse overheid, zal de
desbetreffende bezoeker worden overgedragen aan de Politie, die vervolgens tot
eventuele arrestatie kan overgaan. Bij de aangehouden verdachten worden de
aangetroffen drugs met de verdachte aan de politie meegegeven. (Naam & Functie)
………verzorgt het contact tussen de beveiliging en politie. Beveiligingsmedewerkers
zullen dit niet eigenhandig in actie zetten maar ten allen tijden met …….. per porto
contact opnemen.

3.11 Vuurwerk (indien van toepassing)
In deze paragraaf worden de contactgegevens van de organisator die het vuurwerk
verzorgd opgenomen.
Naam organisatie die vuurwerk verzorgd: …
Registratienummer van het bedrijf: …
Tijdstip ontsteking vuurwerk: …
Plaats ontsteking vuurwerk: …
Tijdsduur vuurwerk: …

Let op: Voor het ontsteken van het vuurwerk tijdens het evenement moet
een melding worden gedaan bij de Provincie Utrecht.

4. Inventarisatie Risico's
Hieronder volgt een opsomming van de hoofdrisico's van het evenement, zoals
materiële schade, persoonlijk ongeval, brand, vermissing personen enz. Zie volgende
hoofdstuk voor compleet overzicht van risico's

Soort gevaar / risico
Kans op…

Waarschijnlijkheid
Hoog

1

2

3

4

5

Laag

Hoog

1

2

3

4

5

Laag

Persoonlijke ongevallen
Brand
Materiele ongevallen
Extreem weer
Paniek in menigte
Vermissing personen
Overlast / massale vechtpartij
Externe risico’s
Bommelding
Grote drukte
Uitvallen openbaar vervoer
Stroomstoring
Etc….
Kans op…

Bijlage 5. VRU Handleiding
Brandpreventievoorschriften evenementen

Handleiding Brandpreventievoorschriften
Evenementen

VOORWOORD
In deze handleiding, leest u de voorwaarden die door de brandweer worden
gehanteerd op het gebied van brandveiligheid bij de organisatie van evenementen.
Deze voorschriften gelden in de gemeenten die vallen onder de Veiligheidsregio
Utrecht.
Met deze handreiking wordt, mits deze wordt vastgesteld en gepubliceerd, voldaan
aan de eisen die de wetgever stelt voor gemeentelijk beleid.
De vergunningaanvraag voor evenementen dient minimaal 8 weken van te voren te
zijn aangevraagd. En met een aantal andere zaken dient u rekening te houden.
Hierover wordt in de handleiding uitgebreid informatie gegeven.
Wij wensen u veel succes bij het organiseren van uw evenement.
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1

Uitgangspunten brandveilig gebruik

1.1

Inleiding

Volgens de Brandweerwet 1985 Art.1 lid 4 hebben burgemeester en wethouders de
zorg voor:
Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar,
het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee
verband houdt; Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij
ongevallen anders dan bij brand.
1.2

Evenementen

Een evenement is een publieke gebeurtenis. Het aantal bezoekers zal sterk afhangen
van:
Het soort evenement;
De locatie waar het evenement plaatsvindt;
De bereikbaarheid van en de parkeermogelijkheden bij het evenement;
De weersomstandigheden.
Gemakshalve wordt met het woord “Evenement” alle activiteiten bedoeld. Onderling
is er natuurlijk verschil. Er kan hierbij gedacht worden aan de volgende soorten
evenementen:
-

tenten < 50 personen
tenten > 50 personen
evenementen in de openlucht, braderieën, bazaars, fancyfairs, antiekbeurzen,
rommel- en vlooienmarkten, straatspeeldag (en), straattheater.
evenementen in de in gebouwen, braderieën, bazaars, fancyfairs,
antiekbeurzen, - rommel- en vlooienmarkten, speeldag (en), theater, toneel
Circus
Kermissen
bakkramen (vast en los)
Luchtvaart (helikoptervluchten, ballonvaarten)
buurtfeesten/ barbecues, vullen ballonnen
grootschalige evenementen (popfestivals, marathon, grote sport
evenementen)

Ieder evenement heeft weer zijn eigen risico´s en gevaaraspecten, waardoor
brandveiligheidsvoorschriften per soort evenement zullen verschillen.
Deze brandveiligheidsvoorschriften zijn voorgeschreven op grond van artikel 2.2.1
van de brandbeveiligingsverordening voor de overige locaties. Indien er meer dan 50
personen aanwezig kunnen zijn is zelfs, op basis van artikel 2.1.1 van de
brandbeveiligings-verordening een vergunning vereist. In de vergunning kunnen ten
alle tijden nog specifieke voorschriften worden verbonden.
Indien een evenement plaatsvindt in een bouwwerk is het gebruiksbesluit van
toepassing
Daarnaast is voor ieder evenement een vergunning op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening vereist. Hierin worden andere zaken dan brandveiligheid
geregeld.

De vergunningaanvraag dient minimaal 8 weken van te voren te zijn aangevraagd.
En (indien van toepassing) moet voorzien zijn van tekeningen (in 3-voud) (schaal
1:100 of 1:200 en situatie tek. 1:1000), waarop de volgende zaken zijn aangegeven:
Algemeen eisen tekeningen
De ingang(en) en uitgang(en) van het terreingedeelte;
Situatie van het terrein;
De situatie van de tijdelijke inrichting en de indeling van de inrichting;
Stoelenplan; (de opstelling)
Blusmiddelen;
Ingang (en) met doorgangsbreedte;
Uitgang (en) met doorgangsbreedte
Nooduitgangen (en) met doorgangsbreedte;
Aantal (te verwachten) bezoekers;
Nood- en transparantverlichting;
Eventueel aanwezige bluswater voorzieningen (brandkranen, geboorde
putten)
De terreinindeling;
De (pagode-)tenten met gebruikersnaam;
Het gebruik van energiebron t.b.v. koken/bakken/braden;
Elektriciteitsvoorziening;
Verwarmingsbron van de (pagode-)tenten;
Contactperso(o)n(en) met bereikbaarheid;
Eventuele aanvullende eisen tekeningen grote evenementen.
-

Bewakingsinstelling met contactperso(o)n(en) en bereikbaarheid;
EHBO-post(en);
Communicatiemiddelen (i.v.m. bereikbaarheid hulpverlenende diensten)
Opslagplaats van gasflessen + aangeven van de stofnaam met gevaren
identificatienummer;
Voorraad gasflessen;
Draaiboek met betrekking tot opvang hulpverlenende diensten, en ontruiming
bij calamiteit.
Naam evenement, naam vergunninghouder;
Soort evenement;
Openingstijden met betrekking tot voorstellingen;
Verkeerscirculatieplan;
Parkeervoorzieningen;
Aan en afvoer bezoekers;
Aantal aanwezige bedrijfshulpverleners (BHV-ers)
Ontruimingsplan;
Opslag Afval

1.3
Vooroverleg
Gezien de locaties waar sommige evenementen worden gehouden en de complexiteit
van bereikbaarheid dient jaarlijks, voor de aanvraag van de vergunning voor het
evenement vooroverleg te worden gehouden.

1.4

Evenementenplan

1.

Voor de juiste beoordeling moet 14 dagen voor aanvang van het evenement,
het definitieve plan bij de brandweer of gemeente ter goedkeuring zijn
aangeboden.
De plaats van de attracties, marktkramen en/of stands alsmede de plaatsen
waar gebakken of gekookt wordt;
Op de dag(en) dat het evenement plaatsvindt dienen de aanwijzingen die door
of namens de commandant van de brandweer met betrekking tot de veiligheid
van het publiek worden gegeven terstond en stipt te worden opgevolgd.
Met klem wijs ik u erop dat stands- en/of marktkraamhouders die niet voldoen
aan de brandveiligheidsvoorwaarden, welke in deze vergunningsvoorwaarden
staan vermeld MAXIMAAL EEN HALF UUR de tijd krijgen om orde op zaken te
stellen. Indien na een half uur blijkt dat zij in gebreken blijven, dient hun
apparatuur direct van de braderie verwijderd te worden.

2.
3.
4.

1.5

Begrippen

Bakkramen/bakwagens
Bakkramen t.b.v. verkoop van oliebollen, patates frites, vis e.d.. Deze
kramen/wagens zijn door gespecialiseerde bedrijven gebouwd en dienen in het bezit
te zijn van een geldig keuringsrapport van de installaties. (zie voorbeeld Bijlage 4)
Braderieën
Een feestelijke, kermisachtige markt met straatverkoop door winkeliers,
ambachtslieden etc. Bij dit evenement wordt veelal gebruik gemaakt van
marktkramen en zgn. vrije plaatsen. Deze opstellingen vinden meestal plaats in de
winkelstraat, -promenade of -centra.
Overige (grootschalige) evenementen
Dit zijn nader in te vullen activiteiten welke zowel binnen als buiten, al of niet op
openbaar terrein kunnen plaatsvinden; bijv. muziekfestivals, ruiterdagen; speciale
activiteiten t.b.v. invaliden en/of mindervalide etc.
Activiteiten waarbij grote groepen mensen en/of dieren aanwezig (kunnen) zijn.
Rommelmarkt
Markt voor tweedehands goederen. Ook wel “snuffelmarkt” genoemd. Dit type markt
vindt plaats zowel met als zonder kramen.
Daarnaast vindt op diverse locatie jaarlijks rommelmarkten plaats bij kerken,
scholen, sportverenigingen, buurthuizen e.d.
Ook hier dient men, evenals bij braderieën rekening te houden met diverse (brand-)
veiligheidseisen qua opstelling van kramen en vrije uitstalplaatsen.
Stands t.b.v. promotiewerkzaamheden
Veelal zijn dit ook ingehuurde (markt-)kramen. Ook kunnen dit mobiele stands of
stands gebouwd door standbouwers zijn.
Straat- of buurtfeest
Dit zijn feesten die direct met en door bewoners van een straat of buurt veelal
spontaan worden georganiseerd. Hierbij wordt vaak op straat (kinder-)spelletjes
gespeeld en wordt er tevens een barbecue aanvast gekoppeld.

De betreffende straat wordt dan afgesloten voor alle verkeer gedurende een aantal
uren van de dag en/of avond.
Straatspeeldag
Een jaarlijks terugkerend voor kinderen georganiseerd feest, waarbij spelletjes
worden georganiseerd en bijv. een springkussen wordt neergezet. Deze afsluitingen
vinden in meerdere wijken tegelijkertijd plaats gedurende de middaguren, meestal op
de woensdagmiddag.
Straattheater of toneel
Bezienswaardig schouwspel, een op een plein of straat uitgevoerd toneelspel.
Hierbij wil men soms gebruik maken van vuurelementen, hetgeen niet altijd mogelijk
is en dient derhalve bij het vooroverleg bekend te worden gemaakt.
Ook de locatie is vaak wisselend en komt het voor dat er een “wandelend” toneelstuk
wordt opgevoerd.
Kampvuur / vreugdevuur
Het is niet toegestaan om een kampvuur of vreugdevuur in Woudenberg te hebben.

2.

Brandveiligheidsvoorschriften (straat)barbecues

1.

Het stoken van een barbecue mag alleen geschieden onder voortdurend
toezicht van een meerderjarig persoon;
Voor het aanmaken van een barbecue mag geen gebruik worden gemaakt van
brandbare vloeistoffen; Brand gel is wel toegestaan.
Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen dienen vrijgehouden te worden
en bereikbaar te zijn voor brandweervoertuigen;
De barbecue dient op voldoende afstand ten minste op 5,00 meter van
gebouwen, goederen of beplanting te worden geplaatst om gevaar van brand
voor deze te voorkomen;
De barbecue moet zodanig zijn opgesteld dat hij niet kan omvallen of
omgestoten kan worden;
Teneinde hinder, overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken is het
stoken van een barbecue alleen geoorloofd bij gunstige windrichting en sterkte; bij windkracht 5 en hoger mag niet worden gestookt;
In de nabijheid van een barbecue dient een blusmiddel voor onmiddellijk
gebruik bereikbaar en beschikbaar te zijn. Bij een op houtskool gestookte
barbecue moet ten minste een blusmiddel aanwezig zijn in de vorm van een
emmer water of tuinslang. Bij een gas gestookte barbecue, moet ten minste
een poederblusser of schuimblusser aanwezig zijn van minimaal 6 kilogram.
Dit blusmiddel moet geschikt voor het blussen van B-branden (vloeistoffen) en
C-branden (gassen);
Draagbare blustoestellen moeten jaarlijks door een bevoegde instantie,
worden gecontroleerd op deugdelijkheid.
Na afloop moeten de nog smeulende resten houtskool met water worden
geblust of met een laag zand worden afgedekt;
Asresten mogen nooit, in afvalemmers of containers e.d., in een gebouw
worden opgeslagen;
De gasflessen gevuld met propaan/butaan moeten zijn voorzien van het door
Stoomwezen B.V. erkende keurmerk voor flessen voor gebruik binnen
Nederland. De gasflessen waarvan de goedkeuring door of namens
Stoomwezen B.V. niet, of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar
geleden heeft plaatst gevonden, mogen niet aanwezig zijn;
Een gasslang moet van een goedgekeurd type zijn en mag niet ouder zijn dan
2 jaar (datum in de slang aanwezig);
De te gebruiken drukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar;
Zie voorschriften 3.5 gasinstallatie.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

3.
Brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik van
tijdelijke bouwsels waaronder tenten, t.b.v. diverse doeleinden
3.1

Algemeen waaronder bereikbaarheid/opstelling

1.

De bereikbaarheid van de tijdelijke inrichting dient zodanig te zijn dat
hulpdiensten tot op minimaal 40,00 meter van de toegang tot het object
kunnen benaderen;
Ten behoeve van het verkeer van hulpverlenende diensten, dient een
doorgaande route met een breedte van 4,50 meter waarvan 3,50 meter
verhard en een hoogte 4,20 meter te worden vrijgehouden. Hekwerken die
deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
In deze route mogen geen losse goederen (zoals vlaggen, kledingrekken en
overige) worden geplaatst;
Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen dienen te worden vrijgehouden
en te allen tijde bereikbaar te zijn voor brandweervoertuigen. Behuizingen
achter de tijdelijke bouwsels dienen bereikbaar te zijn en bereikbaar te
worden gehouden.
Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten dient duidelijk de (brandweer)ingang te zijn aangegeven en het toegangshek gemakkelijk door de
brandweer te zijn te openen, dan wel door een (eventuele) bewaking geopend
te worden;
Rondom een tijdelijke inrichting dient een ruimte te worden vrijgehouden van
tenminste 5,00 meter. De inrichting mag voor een “blinde”gevel geplaatst
worden, indien deze geen onderbrekingen heeft zoals deuren en/of ramen en
voldoet aan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (w.b.d.b.o)
van ten minste 60 minuten;
Tijdelijke bouwsels/tenten dienen zodanig te zijn opgesteld, dat deze op
generlei wijze gevaar opleveren voor de omgeving;
(Tui-)draden, elektriciteitskabels e.d. welke over de weg/terrein zijn
gespannen dienen minimaal 4,20 meter boven het straatniveau worden
aangebracht.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

3.2

Vluchtmogelijkheden

1.
In ruimten waar personen kunnen verblijven moeten voldoende
vluchtmogelijkheden aanwezig zijn, waarbij wordt voldaan aan de volgende eisen:
De hoogte dient minimaal 2000 cm te bedragen;
De totale breedte van de uitgangen is gelijk aan het aantal personen
vermenigvuldigd met 0,9 in mm;
Bij meer dan 200 personen moeten er minimaal twee zover mogelijk uit elkaar
gelegen uitgangen zijn;
2.
De vloeren in vluchtwegen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat deze stroef
zijn en een aaneengesloten geheel vormen;
3.
Vloeren in vluchtwegen en in ruimten waarin personen kunnen verblijven (met
uitzondering van dansvloeren) en treden van trappen die deel uitmaken van
vluchtwegen moeten steeds voldoende stroef zijn;
4.
De ingangen, uitgangen, nooduitgangen, doorgangen, gangpaden, trappen en
vluchtwegen moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van
obstakels. Dit geldt eveneens voor de buitenzijde;
5.
Aan de buitenzijde van de, op de gewaarmerkte tekening(en) aangegeven
nooduitgang(en), dient duidelijk zichtbaar het opschrift: “NOODUITGANG
VRIJHOUDEN” te zijn aangegeven in tenminste 8 cm hoge letters;

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
dienen
14.

Deuren en andere beweegbare voorzieningen welke een brand- en/of
rookwerende functie hebben, mogen niet langer in geopende stand worden
gehouden, dan voor het verkeer van personen of goederen noodzakelijk is;
Binnen een straal van 2,00 meter van de (nood-) uitgang(en) mogen geen
tafels, stoelen, tuien of andere obstakels aanwezig zijn;
Tussen tafels met daaromheen gegroepeerde stoelen en/of andere
opstellingen moeten ruime gangpaden aanwezig zijn, die rechtstreeks naar de
uitgangen leiden;
Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met
goede plakstrips worden afgeplakt, en wel zodanig dat struikelen en/of vallen
wordt voorkomen;
De omgeving van een evenemententerrein dient zo ingericht te zijn dat er bij
calamiteiten voldoende vluchtmogelijkheden aanwezig zijn, deze dienen vrij te
zijn van obstakels en duidelijk te zijn aangegeven
Het aantal toe te laten personen bij een evenement wat buiten plaats vindt is
vastgesteld op drie personen per vierkante meter vrij vloeroppervlak.
Alle kabels en overige leidingen die op de grond zijn gesitueerd t.b.v. enige
voorziening in de tijdelijke inrichting, dienen op zodanige wijze te zijn
beschermd, dat beschadiging, struikelen en/of vallen wordt voorkomen;
Kabels die bovengronds via palen e.d. naar de tijdelijke inrichting voeren
bij het kruisen van een toegangspad tot de tent of vluchtweg op een minimale
hoogte van 4,20 meter boven het pad te worden te worden aangebracht.
Bij onvoldoende daglichttoetreding en bij avondgebruik dienen de vluchtwegen
buiten de tijdelijke inrichting voldoende te zijn aangelicht. De inrichting moet
voorzien zijn van nood- en transparantverlichting, zoals omschreven in het
bouwbesluit.

3.3

Elektrische installaties inclusief noodverlichting

1.

Alle voorzieningen t.b.v. het elektra dienen te voldoen conform het gestelde in
de geldende norm NEN 1010;
Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting is verboden;
Elektrische verlichting dient zodanig te zijn aangebracht dat geen materialen
in brand kunnen geraken;
In voor personen bestemde ruimte(n) waar onvoldoende daglicht
binnentreedt, moet met het oog op het veilig kunnen verlaten van het gebouw
in die ruimten tijdens het gebruik daarvan een zodanige elektrische verlichting
in werking zijn, dat de verlichtingssterkte op vloerniveau ten minste 10 lux
bedraagt;
Indien een tijdelijke inrichten in de avonduren wordt gebruikt dient in het
publiekstoegankelijke gedeelte een nood- en transparantverlichting aanwezig
zijn. De installatie moet voldoen aan de NEN-EN 1838 en de NEN 6088
(pictogrammen);
Nood- en transparantverlichting moet zodanig zijn aangebracht dat deze voor
een ieder te allen tijde zichtbaar is;
Defecte lampen van de noodverlichting moeten direct worden vervangen;
Transparantverlichting moet gedurende de aanwezigheid van personen continu
branden en dienen zodanig te zijn aangebracht dat deze voor een ieder te
allen tijde zichtbaar is;
De opstelling van een (nood-) stroomaggregaat dient op minimale afstand van
5 mtr. buiten de tijdelijke inrichting te geschieden.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

3.4

Installaties voor verwarming en kookdoeleinden

1.

4.

Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel op zodanige
wijze te gebruiken, dat het gebruik gevaar oplevert voor het ontstaan van
brand;
In tenten of kramen met een lagere brand voortplantingsklasse dan 2 (dus
klasse 3 of 4) dient er een brandwerende scheiding rondom de warmtebron
aanwezig te zijn (t.w. een scheiding van brandwerend materiaal tot 0,60
meter hoogte, gemeten vanaf het hart van de warmtebron) indien de
warmtebron minder dan 1 meter vanaf het tentdoek/materiaal staat
opgesteld, en boven het kooktoestel dient(indien het doek lager dan 2,50
meter hangt) eveneens een brandwerende scheiding te worden aangebracht.
Dit materiaal dient 30 min brandwerend te zijn, en kan bestaan uit 3,5mm dik
multiplex wat voorzien is van een brandwerende latex. Het brandwerend
materiaal dient ter goedkeuring aan de brandweer te worden voorgelegd
inclusief een certificaat van de verf;
Bij de bak-/kookinstallatie dient een blustoestel met een inhoud van tenminste
6 kg poeder; 5 kg koolzuursneeuw of gelijkwaardige vulling aanwezig zijn.
Tenminste 1x per jaar moet het blustoestel door een ter zake kundige
aantoonbaar het nodige onderhoud worden verricht;
Frituren in oliën en vetten in tenten is niet toegestaan.

3.5

Gasinstallatie

1.
2.

De ruimte waarin de gasflessen staan moet voldoende geventileerd zijn;
Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in NEN 3324,
uitgave 1965, en in NEN 3324-A (aanvulling op NEN 3324), uitgave 1971;
De eventuele opstelling tussen gasflessenopslag en/of overige voor
verwarming bestemde brandstoffen in de tijdelijke inrichting, dient minimaal
5,00 meter te bedragen, De opslagplaats van de gasflessen dient afgesloten te
zijn d.m.v. een deugdelijk hekwerk met een hoogte van 2,00 meter en
voorzien van het opschrift
“VERBODEN TE ROKEN” in 8 cm brandbare opslag. Drukhouders dienen goed
geventileerd te zijn in de buitenlucht en beschermd tegen opwarming door
zonnestraling;
LPG mag alleen toegepast worden voor tractiedoeleinden;
Gasflessen moeten voorzien zijn van een door de Dienst voor het Stoomwezen
erkend geldig keurmerk. Gasflessen waarvan de goedkeuring, blijkens de
ingeponste datum, meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden zijn
verboden;
Flessen en tanks mogen slechts tot 80 % worden gevuld. Een lege fles moet
altijd met gesloten afsluiter worden bewaard;
Afsluiters moeten tegen beschadigingen zijn beschermd. Indien de
bescherming bestaat uit een afneembare kop, moet deze bij niet aangesloten
flessen zijn opgeschroefd;
Het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden;
Het verbruikstoestel mag alleen op de standplaats in werking zijn. Tijdens het
transport van de bakwagen moeten de afsluiters van gasflessen en/of gastank
te allen tijde gesloten zijn;
Alle toegepaste appendages moeten van een door de Dienst voor het
Stoomwezen goedgekeurd type zijn;
Het leidingnet moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding. Aan het
einde van elk aftakpunt van de vaste leiding naar een gebruikstoestel moet
zich een afsluiter bevinden;

2.

3.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
-

14.

15.

Het gebruik van een slang is alleen toegestaan voor aansluiting van een
verbruikstoestel op het leidingnet, als koppelslang tussen een tank/fles en het
leidingnet en als koppelslang tussen een tank/fles en een manifold;
Elke verbindingsslang tussen drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet:
Zijn vervaardigd van synthetische rubber met één of meer staaldraad en/of
textielinlagen;
Zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren;
Vrij en ongespannen zijn aangelegd;
Zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare
temperatuursinvloeden en/of mechanische beschadiging wordt voorkomen;
De gasslang mag maximaal 2 jaar oud zijn en zo kort mogelijk zijn gehouden.
De maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling mag 10,00 meter
bedragen;
Propaanslangen zijn erin twee uitvoeringen: de oranje/bruin gekleurde, met
op de slang het jaar van aanmaak aangegeven en de zwarte slang met vaste
metalen koppelingen. Het jaar van fabricage is hier ingeponst op de metalen
koppeling.
Het leidingnet en de toebehoren moeten iedere 2 jaar en zo vaak de
omstandigheden daartoe aanleiding geven (zoals bijvoorbeeld bij wijzigingen
en reparaties) worden gekeurd en beproefd. Van de beproeving moet een door
of vanwege de installateur getekende verklaring bij de gebruikers aanwezig
zijn, welke mede door de vergunninghouder is ondertekend.
Het leidingsysteem en de toebehoren moeten steeds in goede staat van
onderhoud verkeren;

3.6

Blusmiddelen

1.

In het bouwsel moeten voldoende draagbare blustoestellen zijn aangebracht.
Per 200 m² dient ten minste één blusmiddel aanwezig te zijn met een
blusequivalent van 6 kg bluspoeder;
In de onmiddellijke nabijheid van een bak-, braad- of frituurtoestel moeten
goed passende deksels of een blusdeken aanwezig zijn om het toestel in geval
van brand te kunnen afdekken;
Een blusmiddel moet voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk
bereikbaar zijn aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat
van onderhoud verkeren;
Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldig Rijkskeurmerk
met rangnummer en moet overeenkomstig de norm NEN 2559 worden
onderhouden. Een blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker
waarop de laatste controledatum is aangegeven.

2.
3.
4.

3.7

Brandwachten

In verband met de brandveiligheid kan de commandant brandweer, voor bepaalde
activiteiten of locaties bepalen dat tijdens bijzondere festiviteiten een wachtdienst
wordt ingesteld. Deze bewaking dient te geschieden door gediplomeerd ( en ter zake
kundig) brandweerpersoneel. (diploma overleggen)
3.8

Rookvorming

Rookvorming door bijvoorbeeld een rookapparaat, koudijs of andere wijze gemaakt,
mag nooit een veilige en snelle ontruiming verhinderen.

3.9

Materiaal inrichting
1. Er wordt van uitgegaan dat de constructie tot en met windkracht 6 in gebruik
kan blijven. Vanaf windkracht 7 moet de constructie buiten gebruik worden
gesteld, tenzij uit aanvullende berekeningen blijkt dat een grotere windkracht
toelaatbaar is. De vergunninghouder moet zelf bij harde wind maatregelen
treffen, zodat de tent geen gevaar oplevert voor de aanwezigen en de directe
omgeving. Desnoods moet de tent onmiddellijk afgebroken en verwijderd
worden. Aanwijzingen door de diensthebbende bouwkundig inspecteur van de
gemeente moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
2. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere
warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan
80 graden C bedraagt.
3. Gordijnen en andere verticale stofferingen dienen 0,10 mtr. vrij van de vloer
worden gehouden. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de
aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 mtr.
overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval
van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden.
4. Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn.
5. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in
vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen
verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een
nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NENEN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995.
6. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten
aanzien van vloeren, of aan NEN-EN 13501-1 Europese norm,
vastgesteld 15 mei 2003, Staatscourant;
NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten
aanzien van de overige aankleding en versiering, of aan NEN-EN
13501-1 Europese norm, vastgesteld 15 mei 2003, Staatcourant;
De nood- en transparantverlichting mag niet door gordijnen en/of
versieringen aan het oog zijn onttrokken.
7. De aanwezige blusmiddelen mogen eveneens niet door gordijnen en/of
versieringen aan het oog zijn onttrokken.
8. Kaarsen moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare,
standaards zijn vastgezet. Kaarsen mogen tijdens evenementen alleen als
tafel decoratie worden toegepast. Onder bepaalde omstandigheden kunnen
kaarsen verboden worden.
9. Olielampen zijn niet toegestaan.
10. Daar er nog geen Nederlandse norm voor tentdoek is vastgelegd, wordt er
gebruik gemaakt van de normen, welke in europa al in gebruik zijn. Het
tentdoek dient te voldoen aan de DIN 4102/B1-B2 of M1-M2. De normering
M1-M2 is altijd terug te vinden in de randen van het tentdoek. Bij gebruik van
tentdoek welke voldoet aan de DIN 4102/B1-B2 dient er een (kopie)certificaat
aanwezig te zijn.

3.10 Opslag van materialen
1.
Het is verboden voorwerpen of stoffen in de inrichting of in de omgeving
daarvan op te slaan of neer te zetten indien daardoor het gebruik van
telefoons, blusmiddelen, vluchtwegen nood- en uitgangen bemoeilijkt wordt.
2.
Het opslaan van brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar
opleverende stoffen mogen slechts op die plaats(en) worden bewaard zoals
deze op de door de brandweer gewaarmerkte tekening(en) is aangegeven.

3.11

Doorlopend toezicht

Gedurende de tijd dat personen in de inrichting aanwezig zijn, moet een voor de
naleving van de voorwaarden van de vergunning verantwoordelijke personen
aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste
aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
3.12

Overnachtingen in een tent

1.
2.

De indeling van de slaapruimte moet zijn goedgekeurd door of namens de
brandweer. Hiertoe moet voor Nader invullen een tekening worden ingediend
bij de afdeling Preventie van de VRU district Eemland;
Op grond van deze tekening kunnen eventuele nadere eisen met betrekking
tot de brandveiligheid worden vastgesteld;
In het gebouw / tent mogen ten hoogste 9 personen tegelijkertijd aanwezig
zijn per 0,1 meter beschikbare uitgangsbreedte;
Tijdens de overnachtingen geldt voor het gebouw / tent (met inbegrip van de
vluchtwegen) een rookverbod. Dit verbod dient duidelijk zichtbaar en leesbaar
voor alle bezoekers te zijn aangegeven d.m.v. opschriften “ROKEN
VERBODEN”.
In de directe nabijheid of zo mogelijk in de slaapruimte moet een aansluiting
op het telefoonnet aanwezig zijn. Dit toestel moet gedurende de overnachting
steeds bereikbaar en voor direct gebruik beschikbaar zijn;
Toelichting: het landelijk alarmnummer 1-1-2 mag niet geblokkeerd zijn.
Alle uitgangen en gangen, toegang gevende tot deze uitgangen, moeten over
de volle breedte geheel vrij zijn van obstakels, losse voorwerpen e.d.;
Alle (vlucht)deuren waaronder nooduitgangen, moeten te allen tijde (zonder
gebruikmaking van losse voorwerpen zoals sleutels e.d.) gemakkelijk van
binnenuit kunnen worden geopend;
Voor de stoffering en versiering van de slaapzaal en de aangrenzende ruimten
(annex de vluchtwegen) die voor het publiek toegankelijk zijn, mogen geen
materialen en/of stoffen worden gebruikt die bij verbranding veel rook
ontwikkelen dan wel gemakkelijk ontvlambaar zijn.
De (voor het publiek) toegankelijke ruimte(n) en de daarbij behorende
vluchtwegen moeten zijn voorzien van een door de brandweer goedgekeurde
nood- en transparantenverlichtingsinstallatie.
De ter plaatse door of namens de commandant brandweer gegeven
aanwijzingen moeten terstond worden opgevolgd.
De slaapplaatsen moeten zijn aangebracht op de wijze zoals aangegeven op
de door de brandweer gewaarmerkte tekening.
Ten behoeve van wacht- en bewakingsdienst dienen tenminste 2 door of
namens de organisatie aangewezen wachten "wakend" aanwezig zijn.
Aan het einde van de dag dient een controle te worden uitgevoerd op orde en
netheid binnen de inrichting en afval te zijn afgevoerd naar een veilige plaats
buiten het gebouw in daarvoor bestemde afsluitbare containers van
onbrandbaar materiaal;
In ruimten waar geen rookverbod geldt moeten voldoende asbakken aanwezig
zijn. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van goedgekeurde asbakken
(deze dienen zo nodig regelmatig te worden geleegd in gesloten metalen as
verzamelaars).

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

4.

Brandveiligheidsvoorschriften braderieën in de
buitenlucht

4.1

Algemeen waaronder bereikbaarheid/opstelling

1.

De stands en/of marktkramen alsmede eventueel te plaatsen podia moeten
zodanig worden aangebracht dat alle toe- en uitgangen van woningen en/of
bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken en de bluswaterwinplaatsen
(brandkranen en/of open water) te allen tijde voor brandweervoertuigen
bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
Ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten dient een
doorgaande route met een breedte van 4,50 mtr. waarvan 3,50 mtr verhard
en een hoogte 4,20 mtr. worden vrijgehouden
Tussen de achterzijde van de standplaatsen en de achterliggende bebouwing
moet een strook van tenminste 1,00 mtr. breed worden vrijgehouden;
Kramen dienen zodanig te worden opgesteld, dat deze op generlei wijze
gevaar opleveren voor de omgeving.
Tegenover elkaar geplaatste kramen dienen een onderlinge afstand te hebben
van minimaal 4,00 mtr., gemeten tussen de luifels;
Het uitstallen van goederen binnen de voorgenoemde 4,00 mtr. is verboden;
Het aanbrengen van borden, vlaggen e.d. aan de luifels binnen de 4,00 mtr. is
verboden;
Het plaatsen van kledingrekken e.d. al dan niet verrijdbaar binnen de
bovengenoemde maat is verboden;
(Tui-)draden, elektriciteitskabels e.d. welke over de weg zijn gespannen
dienen minimaal 4,20 mtr. boven het straatniveau worden aangebracht;
Kabels welke op de grond liggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat
niet over de kabels gestruikeld kan worden, dan wel op enige wijze niet
beschadigd kunnen worden;
De verkooppunten waar wordt gebakken of gekookt moeten zijn opgesteld op
een afstand van tenminste 5,00 mtr. vanaf de bebouwing (deze voorwaarde
geldt niet indien de gevel geheel blind is uitgevoerd, geen ramen en deuren
aanwezig zijn).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4.2

Elektriciteit

1.

4.

Elektriciteitsinstallaties dienen te voldoen aan NEN 1010 en nadere eisen van
het plaatselijk energiebedrijf. Aanleg en plaatsing van leidingen dienen
zodanig te geschieden, dat het publiek er niet over kan struikelen of vallen.
Schakelaars en zekeringkasten van elektrische installaties dienen
onbereikbaar te zijn voor publiek.
Elektriciteitskabels moeten zodanig zijn bevestigd, dat niemand daarmee in
aanraking kan komen dan wel daarover struikelen.
Elektriciteitskabels dienen te allen tijde volledig van de haspel afgerold te zijn.

4.3

Blusmiddelen

1.

Nabij eventueel te plaatsen verkooppunten, waar voedings- en genotmiddelen
worden gebakken of gekookt moet(en)
Een blustoestel met een inhoud van tenminste 6 kg poeder; 5 kg
koolzuursneeuw of gelijkwaardige vulling aanwezig zijn.
Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldig Rijkskeurmerk
met rangnummer en moet overeenkomstig de norm NEN 2559 worden

2.
3.

2.
3.

onderhouden. Een blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker
waarop de laatste controledatum is aangegeven.
In de onmiddellijke nabijheid van een bak-, braad- of frituurtoestel moeten goed
passende deksels of een blusdeken aanwezig zijn om het toestel in geval van brand
te kunnen afdekken.
4.4

Bak en braad activiteiten

Zie voorschrift 3.5 Gas installatie

5

Brandveiligheidsvoorschriften evenementen in gebouwen

Indien voor het bouwwerk een gebruiksvergunning is verleend op grond van het
gebruiksbesluit zal deze vergunning maatgevend zijn voor de
brandveiligheidsvoorschriften. Eventueel kunnen er nog nadere eisen worden gesteld.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Decors, versieringen, bekledingen etc. moeten voor zover deze beneden de 4
meter boven de vloer zijn aangebracht, zijn vervaardigd van moeilijk
ontvlambare materialen die moeten voldoen aan de NEN 6065 of aan de
nieuwe Europese norm NEN-EN13501-1, vastgesteld 15 mei 2003,
Staatcourant;
Doeken, gordijnen en andere voorwerpen mogen slechts op zodanige wijze
zijn aangebracht dat zij met de deuren meedraaien en het openen van de
deuren niet hinderen.
Alle deuren van ruimten waar het publiek wordt toegelaten, moeten los staan,
zodat zij zonder gebruik te behoeven maken van sleutels of andere losse
voorwerpen, steeds onmiddellijk zijn te openen.
In vluchtwegen en in voor ontvluchting bestemde doorgangen en uitgangen
mogen geen voorwerpen aanwezig zijn waardoor de benodigde vrije doorgang
wordt verminderd of waaraan men zich kan verwonden of die ontvluchting
kunnen verhinderen.
Losse vloerbedekking in de vorm van lopers, vloerkleden etc. mogen niet in de
voor het publiek toegankelijke ruimten, toe- en uitgangen, vluchtwegen en
looppaden aanwezig zijn.
Blusmiddelen, alarmeringsmiddelen, transparantverlichting, vluchtwegen en
uitgangen moeten te allen tijde goed zichtbaar, bruikbaar en gebruiksgereed
worden gehouden.
Het gebruik van verwarmings- en verlichtingsbronnen, anders dan voldoende
geïsoleerde, alsmede de aanwezigheid van met gas gevulde tanks, flessen en
ballonnen is verboden.
Het gebruik van (licht) ontvlambare vloeistoffen en gassen is niet toegestaan.
Tussen de rijen stands, tafels, marktkramen e.d. moeten doorgangen van
tenminste 2,00 mtr. worden vrijgehouden.

6

Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele)
bakkramen/wagens

6.1

Algemeen

1.

Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen dienen vrijgehouden te worden
en bereikbaar te zijn voor brandweervoertuigen. Bebouwingen achter
bakkramen/wagens dienen bereikbaar te zijn en bereikbaar te worden
gehouden;
Ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten (politie,
brandweer, ambulance) dient een doorgaande route met een breedte van 4,00
mtr. en een hoogte van 4,00 mtr. worden vrijgehouden. Eventueel geplaatste
hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen
worden verwijderd;
De bakkramen/wagens dienen zodanig te zijn opgesteld, dat deze op generlei
wijze gevaar opleveren voor de omgeving;
Het aanbrengen van borden vlaggen e.d. aan de luifels van
bakkramen/wagens binnen voorgenoemde 4,00 mtr. is verboden;
De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010
(veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties)
De elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een
aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30
mA;
De verplaatsbare leiding/verlengsnoer van de wagen naar het aansluitpunt
moet tenminste 3 aderig zijn, met een nominale kerndoorsnede van 2½ mm²,
beschermd door een neopreen ommanteling. De lengte van deze leiding mag
ten hoogste 20,00 mtr. bedragen, dient geheel uitgelopen te zijn en mag geen
beschadigingen of gebreken vertonen.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

6.2

Bakruimte

1.

De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat bijv. door
overbruisen, over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de
verbrandingsruimte kan komen. Frituren in oliën en vetten is alleen
toegestaan in ruimtes die daarvoor ingericht zijn. Dus niet toegestaan in
verkoop ruimtes van winkels;
Elk bak- en braadtoestel moet zijn voorzien van een goed functionerende
thermostaat of thermokoppel met een maximum ingestelde waarde van 190º
C;
Een eventueel opgesteld gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van
onbrandbaar en slecht warmte geleidend materiaal;
Het draagvlak onder bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 mtr. buiten
de toestellen onbrandbaar zijn, danwel zijn bekleed met een onbrandbaar en
de warmte slecht geleidend materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan
toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 mtr. buiten het toestel op dezelfde wijze
zijn bekleed.
Elektrisch verwarmde bakpannen c.q. installaties moeten thermostatisch tegen
oververhitting zijn beveiligd met een maximum ingestelde waarde van 190º C;
In elke mobiele bakkraam moet nabij de toegangsdeur een blustoestel met
een inhoud van tenminste 6 kg poeder; 5 kg koolzuursneeuw of
gelijkwaardige vulling én een blusdeken aanwezig zijn;
Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldig Rijkskeurmerk
met rangnummer en moet overeenkomstig de norm NEN 2559 worden
onderhouden. Een blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker
waarop de laatste controledatum is aangegeven.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Losse verwarmingstoestellen met open vuur zijn verboden.

6.3

Bakactiviteiten voor gevels (b.v. evenementen)

1.
2.

Frituren in oliën en vetten in bakwagens voor geheel “blinde”gevels is
toegestaan;
Frituren in oliën en vetten voor gevels met ramen is slechts toegestaan bij een
minimale afstand van 5,00 mtr. uit de gevel, zowel naar links als naar rechts
toe.

6.4

Gas installatie zie 3.5

6.5

Afvoer van verbrandingsgassen en dampen

1.

Binnen een afstand van 0,3 mtr. van de afvoerleiding voor de bakdampen en
de afvoerleiding voor de verbrandingsgassen, mogen geen brandbare stoffen
aanwezig zijn. Tenzij deze zijn bekleed met een onbrandbaar en slecht
warmtegeleidend materiaal;
De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten d.m.v.
afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden
afgevoerd. De wand- of dakdoorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een
dubbelwandige nisbus.
Een afvoer van bakdampen en verbrandingsgassen in één leiding is
toegestaan, mits de verbrandingsgassen gemeten op de plaats van
samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan 200º C;
De filters van de luchtreinigingsinstallatie dienen zo vaak gereinigd/vervangen
te worden als dit voor de goede werking noodzakelijk is.

2.

3.
4.

BIJLAGE 1
Impregneren van brandbare materialen
Leveranciers van impregneermiddelen laten deze toetsen bij TNO volgens de NEN
norm 1722 en NEN 6065 klasse 2 en/of volgens de nieuwe Europeese norm 13501-1.
Hiervoor wordt vervolgens een certificaat afgegeven. Voor het impregneren van
brandbare materialen kunt u bij gecertificeerde bedrijven terecht. Hieronder volgen
enkele professionele bedrijven die impregneren volgens NEN normen.
Berki Brandbeveiliging
Einsteinstraat 3
6604 BW Wijchen
024-6411066 www.berki.nl categorie: A
Ajax Chubb Brandbeveiliging
Cruquiusweg 118
1019 AK Amsterdam
020-5909500 www.ajaxfire.nl categorie: A
Flame Guard B.V.
Gerco Brandpreventie B.V.
Hulzenseweg 10-20
Bergambachtstraat 3
6534 AN Nijmegen
2871 JB Schoonhoven
024-3789581
0182-383577
info@flameguard.nl
info@gerco.com
categorie: A,C
categorie:C,Y
Magma Applications B.V.
Wagenmakerstraat 15
2984 BD Ridderkerk
0180-744033
Faxnr. 0180-410642
info@magma.nl
categorie: A,C
Bolderdijk Brandpreventie
Wielingenstraat te bereiken via
Parkeerterrein Amsterdam Rai.
(wordt aangeduid met P9).
020-5491313
www.bolderdijk.nl
info@bolderdijk.nl
categorie: D
categorie:
A= bedrijf is leverancier van alle vormen van impregneermiddelen
B= bedrijf is leverancier van o.a. impregneermiddelen voor hout
C= bedrijf impregneert met eigen materialen
D= bedrijf impregneert met materialen van derden

BIJLAGE 2
Enkele bedrijven gespecialiseerd in brandblusmiddelen
Berki Brandbeveiliging Einsteinstraat 3
6604 BW Wijchen
024-6411066 www.berki.nl
Ajax Chubb Brandbeveiliging Cruquiusweg 118
1019 AK Amsterdam
020-5909500 www.ajaxfire.nl
Het voldoen aan de eisen van brandveiligheid blijft te allen tijde de verantwoording
van de organisatie/ondernemer en deze dient hier zelf zorg voor te dragen.
U kunt bij onderstaande bedrijven onder andere noodverlichting,
vluchtwegaanduiding en verwarming inhuren.
De Boer Tenten BV Laanenderweg 11 1812 PW Alkmaar 072-5400444.
www.deboer.nl
`t Hekeltje (tenten) Robbenkoog 29 1822 BA Alkmaar 072-5112704 www.hekeltje.nl
Wardenaar Verwarming Schagen BV Witte Paal 42
1742 NL Schagen
0224-212448 Faxnr. 0224-215430
www.wardenaarverwarming.nl
De Bruin Tentenverhuur Herenstraat 63
3985 RR Werkhoven
Tel. 0343-551531 Fax: 0343-551234
Mobiel: 06-22475714
www.debruintentenverhuur.nl

BIJLAGE 3
NORMERINGEN (NEN, NEN-EN, NEN-ISO en DIN)
NEN 1010
NEN-ISO 1078
NEN 1775/C2
NEN-EN 1838
NEN 3125
NEN 3410
NEN 5658-4
NEN-EN 13501-1
NEN 6065/C1
NEN 6066
NEN 6068
NEN-ISO 6940
te

Veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties
Eisen en bepalingen huishoudelijke gasleidinginstallaties.
Voorschriften t.a.v. brandvoortplanting vloeren (klasse T1)
Voorschriften t.a.v. toegepaste nood- en transparantverlichting.
Veiligheidsbepaling elektrisch materieel voor plaatsen waar
ontploffingsgevaar kan heersen.
Veiligheidsbepaling voor hoog- en laagspanningsinstallatie in
ruimten met gasontploffingsgevaar.
Deze norm wordt vervangen door NEN-EN-IEC 60079-14
Voorschriften bepaling brandgedrag; Vlamuitbreiding.
Europese norm brand- en rookklasse, vastgesteld 15 mei 2003
Staatcourant nr 101.
Voorschriften t.a.v. brandvoortplanting overige aankleding en
versiering (klasse T2)
Voorschriften t.a.v. rookproduktie toe te passen materialen
Voorschriften bepaling weerstand branddoorslag, brandoverslag
Voorschriften t.a.v. navlamduur en nagloeiduur van verticaal op

hangen textielproducten. Aanvulling op deze norm is NEN-ISO
6941.
DIN 4102/B1-B2
Brandveiligheidsnorm voor tenten en tentdoek (Duitse Norm).
Franse Norm wordt aangeduid met M1 of M2.
CEN 12245
Voorschriften flessengasinstallaties; drukhouders. (Europese
norm)
Deze norm gaat de NEN 3324 en NEN 3324-A vervangen.
Voor meer informatie over de gehanteerde normen verwijzen wij u naar:
www.nen.nl of naar het Nederlands Normalisatie-instituut.

Bijlage 6. Standaardadvies GHOR
GHOR s tandaardadvies voor evenementen tot
5.000 gelijktijdig aanwezige b ezoekers zonder
verzwarende factoren
Dit advies kan door de gemeente gebruikt worden indien uit de checklist
is gebleken dat er geen maatwerk-advies bij de GHOR van toepassing
is. De gemeente kan op basis van het standaardadvies voorwaarden
opnemen in de vergunning of het standaardadvies meegeven aan de
evenementenorganisator.
Het standaardadvies bestaat uit drie onderdelen:
•

Op basis van het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers vaststellen
van het aantal in te zetten zorgverleners

A

•

Algemene regels voor de inrichting van de

eerstehulppost

•

Algemene regels op het gebied van de technische hygiënezorg.

Vaststelling van het aantal in te zetten hulpverleners
(Geneeskundige) Hulpverlening
De algemene regel voor inzet van eerste hulpverleners is 1 hulpverlener
per 1.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, met een minimum van 2
hulpverleners. Een ondergrens waarbij eerste hulpverleners niet nodig
zijn, is niet op voorhand aan te geven. Hiervoor wordt aanspraak
gemaakt op het gezond verstand van de evenementenorganisator.
Gelijktijdige bezoekers

BLS-hulpverleners

tot 999

2

1.000 – 1.999

2

2.000 – 2.999

3

3.000 – 3.999

4

4.000 – 4.999

5

Het gaat om hulpverleners op het niveau van Basic Life Support, waar
traditioneel de reguliere eerstehulpverlener onder wordt verstaan. De
hulpverlener moet in staat zijn om generieke basishulp te leveren zonder
speciﬁeke hulpmiddelen. De aantoonbare expertise ligt op het niveau
zoals

beschreven

wordt

in

de

European

First

Aid

Manual

(http://efam.redcross.be)

of

het

Oranje

Kruisboekje

(http://www.

ehbo.nl/eindtermenis.htm#les). We conformeren ons daarmee aan de
standaarden

die

door

de

eerstehulpverleningsorganisaties

worden

aangehouden. Op grond van de huidige praktijk wordt daarom AED ook
als standaard aangehouden. Verder moet altijd gegarandeerd zijn dat
het evenemententerrein toegankelijk is voor de aan- en afvoer van
ambulances.
Als er voor het evenement specialistische geneeskundige kennis nodig is,
zal een advies van de GHOR gevraagd moeten worden.

B

Algemene regels voor de inrichting van een EHBO
voorziening
Wanneer in de vergunning is aangegeven dat een eerstehulppost
aanwezig dient te zijn, wordt uitgegaan van de volgende minimale eisen:
Herkenbaarheid
•

Duidelijk

zichtbare

verwijzing

vanuit

het

gehele

evenemententerrein met bij voorkeur internationale symbolen
•

Eerstehulpverleners dienen duidelijk herkenbaar te zijn

Bemensing
•

Eerstehulpverleners

dienen

eerstehulpdiploma, inclusief

in

bezit

te

aantekening

zijn

van

een

reanimatie

geldig

en AED-

bediening, en dit desgewenst te kunnen tonen
Post
•

Een overdekte en verwarmde ruimte van minimaal 25m2, bij
voorkeur afsluit- baar

•

Er dient een 220 V aansluiting, licht en stromend water te zijn

•

Toilet beschikbaar

•

Toegankelijk voor brancard en ambulance

•

Bij middelengebruik: chill-outruimte

•

Mogelijkheid voor registratie van hulpverlening

Uitrusting
•

De ruimte dient permanent bemenst te zijn

•
Eerstehulpkoffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje
Kruis incl. AED of volgens EFAM (http://efam.redcross.be)
•
Bij sportevenementen: materialen om te koelen en eventueel
spalkmateriaal

C

•

Tafel

•

Stoelen

•

Brancard

•

Communicatiemiddelen

•

Plattegrond van het evenemententerrein

Algemene regels voor Technische Hygiënezorg
De organisator dient in het kader van de vergunning te voldoen aan de
algemene

richtlijnen

voor

publieksevenementen

van

het

Landelijk

Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), voor zover deze betrekking
hebben op het evenement. De GGD kan altijd een inspectie instellen naar
naleving van deze richtlijnen. De organisator dient aan deze inspectie
zijn medewerking te geven. De volledige richtlijnen zijn beschikbaar via
www.lchv.nl
De organisator kan bij vragen terecht bij de THZ-inspecteur van de
regionale GGD. (contactgegevens invoegen).

Bijlage 7. Contactgegevens en handige links
Gemeente Woudenberg
Parklaan 1
3931 KK Woudenberg
Postbus 16
3930EA Woudenberg
T: 033-2869100
F: 033-2869191
E: postbus@gemwoudenberg.nl
Gemeentewerf
E: gemeentewerf@gemwoudenberg.nl

www.rijksoverheid.nl

Gebruiksbesluit

www.LCHV.nl

Checklist publieksevenementen

www.overheid.nl

Alle relevante wetten

www.woudenberg.eu

Evenementen aanvraagformulier
Drank- en Horecawet ontheffingsformulier
Standplaatsvergunningsaanvraag
Venten/ standplaatsvergunning
Spandoeken aanvraagformulier
Verkeer, tijdelijk gebruik van de wegaanvraagformulier
Wielerronde aanvraagformulier

www.recreatiemiddennederland.nl/

Evenementen op het Henschotermeer

www.bumastemra.nl/

Buma Stemra

www.connexxion.nl

Connexxion openbaar vervoer

www.vru.nl

Veiligheidsregio Utrecht

www.nvwa.nl

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

www.provincie-utrecht.nl/

Provincie Utrecht

www.servicebureaugemeenten.nl/

Service bureau gemeenten

www.frisvalley.nl/regio-de-vallei/home/

FrisValley

www.supportfornature.nl/formulier.html.

Den Treek landgoed

Bijlage 8. Format mobiliteitsplan

Format mobiliteitsplan gemeente Woudenberg
Bij grotere evenementen eist de gemeente Woudenberg dat de organisator een
mobiliteitsplan opstelt. Uitgangspunt van het plan is dat de overlast voor bewoners
en bedrijven en overige verkeersgebruikers zo veel mogelijk beperkt blijft. Het
mobiliteitsplan wordt getoetst door de gemeente Woudenberg en de politie.
In een mobiliteitsplan wordt aandacht besteed aan de:
• Diverse vervoersstromen (openbaar vervoer, taxi’s, particulier vervoer,
georganiseerd
vervoer (pendelbussen, ontheffingen), fietsers en
voetgangers);
• Routes (incl. calamiteitenroutes, omleidingen, afsluitingen);
• Parkeerfaciliteiten (ook fietsenrekken);
• Bebording.
Het mobiliteitsplan komt op initiatief van de organisator tot stand, in samenspraak
met de politie, het Gemeente Vervoer Bedrijf, de Nederlandse Spoorwegen, en
Rijkswaterstaat (indien van toepassing). De organisator gaat in het plan in op de
volgende punten:
• Wegafsluitingen
- Welke weg(en) moet(en) worden afgesloten voor het verkeer en gedurende
welke tijden (ook voorafgaand aan het evenement, ten behoeve van de
opbouw)? Aangegeven moet worden of de weg geheel autovrij (incl.
parkeren) moet zijn of dat er beperkt verkeer (met ontheffing) mogelijk is.
- Voor wie geldt de ontheffing (taxi, gehandicapten…) en hoe ziet die eruit?
- Hoe is de bereikbaarheid van de brandweer, GHOR en politie geregeld?
- Rijdt er openbaar vervoer over de afgesloten wegen en kan dat blijven
rijden? Zo nee, gedurende welke tijden? Als u wegen gaat afsluiten waar de
lijnbussen door heen rijden, dient u Connexxion over dit evenement te
informeren via het mailadres w.d.kuijer@connexxion.nl of via het
telefoonnummer 030-692 65 06.
• Vervoerswijze
- Uit welke delen van het land komen de bezoekers/deelnemers van het
evenement en met welk vervoermiddel?
- Wordt het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd en op welke wijze?

• Parkeren

- Op welke weg(en) mogen gedurende welke tijden geen geparkeerde auto’s
staan?
- Zijn er gereserveerde parkeerplaatsen nodig voor specifieke voertuigen
(materialenauto, tv-auto etc)?
- Waar worden auto’s en bussen van bezoekers/deelnemers geparkeerd?
• Afzetmateriaal
- Wordt er afzetmateriaal gebruikt om plaatsen vrij van publiek/verkeer te
houden? Zo ja, welk materiaal en waar (aangeven op tekening)?
• Vrijwilligers
- Zijn er vrijwilligers (en zo ja, hoeveel?) die de politie kunnen assisteren bij
het afsluiten van wegen voor verkeer?
• Verkeersvoorlichting
- Hoe worden bewoners/bedrijven en bezoekers voorgelicht over de
afsluitingen en andere verkeersmaatregelen?
Bij het regelen van het verkeer moeten erkende verkeersregelaars worden ingezet.
Deze kunnen worden ingehuurd bij een particulier bedrijf of bij de dienst
Stadstoezicht, team Verkeerstoezicht.
Als er een parkeerverbod wordt ingesteld, moet de organisator er rekening mee
houden dat de kosten voor het wegslepen van eventuele overtreders van het verbod
voor zijn rekening komen.
• Verkeersregelaars.
Zie evenementenbeleid, hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 verkeersregelaars
De organisator is bij een mobiliteitsplan verplicht een plattegrond te maken met
daarop de volgende punten:
-

Reguliere looproutes
Looproutes bij ontruiming
ontvangstplek voor bezoekers
Calamiteitenroutes
Nooduitgangen
Verkeersstromen
Parkeerplaatsen
Openbaar vervoer routes
Weg afzettingen/ omleidingen

De gemeente Woudenberg maakt onderscheid tussen wegen. De provinciale wegen
en drukke wegen zijn op de plattegrond rood aangegeven. Dit zijn belangrijke
verkeersaders waar verkeer een grote rol zou spelen bij een evenement langs of op
deze wegen.
Dan heb je nog de verkeersontsluitingswegen die van belang zijn voor de
verkeersstromen binnen de wijken. De tussenstraten brengen geen complicerende

factoren met zich mee, toch dient de gemeente op de hoogte gebracht te worden van
al uw verkeer gerelateerde plannen.

