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1. INLEIDING
Gemeenten verstrekken een vergunning voor het houden van een evenement welk meestal
vergunningplichtig is onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hiervoor kunnen zij
advies vragen aan de hulpverleningsdiensten van politie, brandweer en GHOR. De
advisering op dit terrein kan van gemeente tot gemeente verschillen evenals de procedures.
Om vanuit de verschillende gemeentelijke brandweerkorpsen tot een uniforme advisering bij
evenementen te komen is deze handreiking tot stand gekomen.
Deze handreiking beschrijft met name de voorwaarden welke gesteld worden aan bepaalde
activiteiten bij evenementen. Daarnaast worden in deze handreiking hulpmiddelen
aangeboden welke gebruikt kunnen worden voor een structurele risicobeoordeling van een
evenementen vergunningsaanvraag.
De handreiking is afgestemd met de inhoudelijk deskundigen op preventiegebied bij de
gemeentelijke brandweerkorpsen. Vervolgens is binnen alle brandweerkorpsen gevraagd de
handreiking te gebruiken en na één jaar de ervaringen te evalueren.
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2. EVENEMENTEN
2.1 Definitie
Een evenement is elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, inclusief
herdenkingen, waarbij een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak in/op een
(meestal) begrensde en (eventueel beperkt) openbaar toegankelijke inrichting of terrein
bevindt of beweegt. Indien een activiteit niet onder de normale bedrijfsvoering van een
gebouw valt is er ook sprake van een evenement.
Evenementen brengen zekere risico´s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. Het
gaat om situaties waarin:
• een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak in (naar en van) een (meestal)
begrensde en openbaar toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt;
• individuen uit deze verzameling geen arbeidsrelatie hebben met de (rechts)persoon die
het evenement organiseert;
• de verzameling mensen herkenbaar is en individuen uit deze verzameling soortgelijke
risico´s ondervinden.
2.2 De voorwaarden
Een evenement is een publieke gebeurtenis waarbij veelal meerdere aspecten beoordeeld
moeten worden. Om niet voor elk specifiek evenement een voorwaardenpakket samen te
stellen is een pakket algemene voorwaarden opgesteld die voor elk evenement geldt en
daarnaast zijn voorwaarden opgesteld voor specifieke activiteiten die vaak bij evenementen
voorkomen. Daarnaast is één pakket voorwaarden opgenomen aangaande het leveren van
een draaiboek door de organisatoren voor een evenement.
Ook zijn er beperkte voorwaarden opgesteld voor evenementen die in kleine kring
plaatsvinden (bv buurtfeesten).
De opgestelde voorwaarden zijn:
0. Beknopte Aandachtspunten
1. Algemeen
2. Tenten
3. Gebouwen
4. Podia / standbouw / kramen e.d.
5. Kampvuur / open vuur
6. Terrassen
7. Verwarming / kookdoeleinden (gas / elektrisch)
8. Versieringen
9. Zitplaatsopstellingen
10. Overnachtingen
11. Circussen
12. Tijdelijke campings
13. Ballonnen/luchtballonnen
14. Anders dan met lucht gevulde ballonnen
15. Draaiboek voor organisatoren
Deze lijst is getoetst door middel van een inventarisatie bij de leden van de RPSC Noord- en
Midden Limburg van de evenementen die in hun regio voorkomen. In bijlage 1 is een matrix
toegevoegd waarbij bovenstaande basisvoorwaarden uitgezet zijn tegen de
geïnventariseerde evenementen. In de matrix is af te lezen welke voorwaarden per
evenement nodig kunnen zijn.
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3. HULPMIDDELEN
Naast de voorwaarden zijn een aantal hulpmiddelen opgesteld welke kunnen ondersteunen
in de gehele beoordeling van de aanvraag. De beoordeling van een evenementen
vergunningsaanvraag kan conform onderstaand stappenplan uitgevoerd worden
(schematisch weergegeven in bijlage 2):
- Toets op volledigheid van de aanvraag/ontvankelijkheidtoets
- Inventarisatie op risico’s
- Bepalen van het type evenement
- Afgifte van de voorwaarden
- Afgifte van nadere regels n.a.v. de risico inventarisatie.
- Controle & handhaving
3.1 Volledigheidstoets
De benodigde gegevens zijn verwerkt in een aanvraagformulier welke dusdanig is opgesteld
dat uit de in te vullen gegevens het stappenplan zoals vermeld in paragraaf 3.1 doorlopen
kan worden.
Uit de aanvraag wordt duidelijk:
- Om welke type evenement het gaat.
- Welke activiteiten er plaatsvinden.
- Welke risico’s er te verwachten zijn.
Bij geen of onvoldoende gegevens aangaande de aanvraag is de aanvraag niet ontvankelijk.
Als uit de risico-inventarisatie blijkt dat nadere gegevens nodig zijn dienen deze aan de
aanvrager aangevraagd te worden.
Het aanvraagformulier is multidisciplinair opgesteld en met GHOR en Politie afgestemd.
Tevens zijn gemeentelijke aspecten ook meegenomen in het aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier is toegevoegd in bijlage 3. Dit formulier kan dus één op één
overgenomen worden t.b.v. aanvraag evenementen vergunningen.
3.2 Risicoanalyse
Voor het opstellen van een zorgvuldige brandweeradvies is het noodzakelijk om een
risicoanalyse uit te voeren. Een risico-analyse geeft een duidelijk overzicht van alle mogelijke
risico’s die bij het evenement een rol kunnen spelen. Het is daarmee een instrument ten
behoeve van de integrale veiligheid.
Vanuit het oogpunt van het effect kunnen risico’s die bij publieksevenementen optreden
globaal in drie categorieën worden onderverdeeld:
·
Openbare orde (politie)
·
Volksgezondheid (GHOR)
·
Fysieke veiligheid
Met risico’s voor de openbare orde wordt hier gedoeld op normafwijkend gedrag van
menigten of individuen. Met risico’s voor de volksgezondheid wordt hier gedoeld op de
bedreigingen van de gezondheid van de aanwezigen door een reeks van elkaar soms
versterkende oorzaken: gebruik verdovende of stimulerende middelen, de kwaliteit van
voedsel, gebrek aan water, hitte of kou, etc. Met risico’s op fysieke veiligheid wordt hier
gedoeld op de schadelijke effecten van de vele mogelijke incidenten bij
publieksevenementen.
In deze notitie zijn alleen de risico’s op fysieke veiligheid uitgewerkt omdat deze
voornamelijk van belang zijn voor de brandweer.
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Een gangbare methode voor het verrichten van een risicoanalyse gaat uit van de volgende
zes stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificeer de gevaren die samenhangen met de activiteit
Identificeer de personen die gevaar lopen en het gevolg/effect van het gevaar
Identificeer de genomen voorzorgsmaatregelen
Analyseer op basis van de voorgaande drie stappen de risico’s
Besluit wat voor nadere maatregelen noodzakelijk zijn.
Bepaal het restrisico.

De zes stappen zijn in een matrix opgenomen waarbij in de eerste kolom al een reeks
mogelijke gevaren beschreven is. De gebruiker kan dit overzicht van mogelijke risico’s
desgewenst uitbreiden met meer/andere risico’s of detailleren. Het is van belang om per
risico de vraag te stellen of het desbetreffende risico zich kan voordoen als het evenement
plaats vindt en wat de mogelijke gevolgen zijn.
Deze matrix is opgenomen in bijlage 4.
3.3 Type evenementen
Niet alle evenementen zijn even omvangrijk en complex van opzet. Dit heeft niet alleen
gevolgen voor het risicobeeld, maar ook voor de wijze waarop de voorbereidingen moeten
worden getroffen. Het is dan ook zaak om een onderverdeling te maken in soorten
evenementen waaraan een aantal criteria gesteld worden. Een mogelijke indeling zou
kunnen zijn zoals hieronder weergegeven.
A. Besloten activiteit (niet vergunningsplichtig onder APV)
Een voor bewoners van een bepaalde buurt of meerdere straten in een buurt toegankelijk
evenement, waaraan geen vaste regelmaat is gebonden, speciaal georganiseerd, een
eenvoudige formule kent en een intern gerichte uitstraling heeft. Indien de activiteit niet
onder de normale bedrijfsvoering van een gebouw valt , is er wel sprake van een evenement.
RichtCriteria:
- Gelijktijdige bezoekers < 50
- Oppervlak < 100 m2
- Evenement heeft geen gevolgen voor de lokale verkeerssituatie
B. Kleine evenementen
Een voor publiek toegankelijk evenement, waaraan geen vaste regelmaat is gebonden,
speciaal is georganiseerd, een algemene formule kent en voor de/het dorp/stad of een
gedeelte daarvan een beperkte uitstraling heeft.
RichtCriteria:
- Het is geen besloten activiteit
- Gelijktijdige bezoekers < 1000
C. Standaard evenementen
Een voor het publiek toegankelijk evenement, dat(meer dan) eenmaal per jaar gehouden kan
worden, speciaal is georganiseerd, over het algemeen een standaardformule kent en voor
de/het stad/dorp of een gedeelte daarvan een beperkt regionale uitstraling heeft.
RichtCriteria:
- Het is geen klein evenement
- Gelijktijdige bezoekers >1000 en <5000
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D. Grote evenementen
Een voor publiek toegankelijk evenement, dat speciaal is georganiseerd, een unieke formule
kent en voor de/het stad/dorp een regionale, landelijk of internationale uitstraling heeft.
RichtCriteria:
- Het is geen standaard evenement
- Gelijktijdige bezoekers >5000
3.4 Voorwaarden
Uit de aanvraaggegevens van het evenement kan bepaald worden om welk type evenement
het gaat; een besloten activiteit, een klein evenement, een standaard evenement of een
groot evenement.
Besloten activiteit
Een besloten activiteit valt niet onder de definitie van een evenement waardoor de
voorwaarden zoals die gelden bij de evenementen niet opgelegd kunnen worden. Om
hiervoor toch enige aandachtpunten te kunnen geven aan de organisator van dit type
activiteiten is een beknopte aandachtpuntenlijst opgesteld welke is toegevoegd in bijlage 5.
Klein evenement / standaard evenement
Is het evenement een klein of een standaard evenement dat voldoet aan de gestelde criteria
dan worden die voorwaarden opgelegd die van toepassing zijn op het evenement. Tevens
kunnen er nadere regels opgelegd worden voortvloeiend uit de risicoanalyse.
Groot evenement
Is het evenement een groot evenement dat voldoet aan de gesteld criteria dan worden er
voorwaarden op maat opgelegd. Dit houdt in dat de voorwaarden in een multidisciplinaire
werkgroep bepaald worden.
In de werkgroep evenementenbeleid multidisciplinair is hiervoor een beleid in ontwikkeling;
e.e.a. valt buiten het kader van deze handreiking.
3.5 Controle
Ten behoeve van de uitvoering van een controle op een evenement (door de brandweer) is
een algemeen controleformulier ontwikkeld. Dit is toegevoegd in bijlage 6.
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Bijlage 1:

Matrix mogelijke evenementen / basisvoorwaarden
Terrein/straat

Podia / standbouw / kramen
e.d.

Kampvuur / open vuur

Terras

Verwarming / kookdoeleinden

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Sta nda a rd e ve ne m e nt 1
(pop)Concerten
Festivals
Braderieen
W andelmarsen
Tourritten (fiets, skeeler, motor, auto)
Corso/optochten
Beurzen
Sportevenementen
Grote (house)party's
Demonstraties
Vliegshows
Auto- en motorsportevenementen
Carnaval
Sportevenementen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

13

14

15

16

17
Draaiboek

Gebouw

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12

Anders dan met lucht gevulde
ballonnen

Beperkte voorwaarden

X
X
X
X
X
X
X

Kle in e ve ne m e nt 1
Markten
Kermissen
Circussen
Buurt- en straatfeesten
Scoutingactiviteiten
Kindervakantiewerk
Tentfeesten
Indoor evenemeten
Outdoor evenementen
Tentoonstellingen (buiten/binnen)

Voorwaarden
9
10
11

Luchtballonnen

8

Tijdelijke Campings

7

Circussen

6

Overnachting

5

Zitplaatsopstellingen

4

Versieringen

3

Installaties / luchtbehandeling

2
Tent

1
Algemeen

0

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Evenementen
Be slote n a ctivite it
Prive cq buurtfeestje

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Opmerkingen:
1 De definities van besloten, klein en standaard evenementen is terug te vinden in paragraaf 3.1
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Bijlage 2:

Stappenschema aanvraag evenementenvergunning.
Aanvraag/melding
van een
evenement

Definitie
evenement

Valt binnen
definitie
evenement
Ja
Aanvraagformulier
(Brandweer/
GHOR)

Aanvraagformulier
wordt toegestuurd

Eventueel overleg

Ingevuld
aanvraagformulier
retour
Nee
Risco-analyse
(Toetsingsmatrix)
(Brandweer)

Risico
inventarisatie door
brandweer

Nee

Voldoende
gegevens

Brief

Ja

Risico
acceptabel

Ja

Nee

Negatief advies
brandweer
richting gemeente

Ja, mits
Nadere regels
brandweer
opstellen

Besloten
activiteit

Standaard
evenement

Klein evenement

Groot evenement

Eventueel overleg
Beknopte
aandachtspunten
brandweer

Besloten activiteit
RichtCriteria:
y <100 gelijktijdige bezoekers
y Oppervlak<100 m2
y geen gevolgen lokale
verkeerssituatie
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Standaard
voorwaarden
brandweer

Klein Evenement

Standaard Evenement

RichtCriteria:
y Alles wat geen
buurtevenement is
y Gelijktijdige bezoekers<1000

RichtCriteria:
1000>gelijktijdige
bezoekers<5.000

Voorwaarden op
maat
multidisciplinair

Groot Evenement
RichtCriteria:
Gelijktijdige bezoekers>5.000
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Bijlage 3:

Aanvraagformulier.

BUITEN-EVENEMENT, EN/OF
BINNEN-EVENEMENT, EN/OF
PLAATSING TIJDELIJK BOUWWERK
(tent, luifel,etc.)
s.v.p. aankruisen hetgeen voor u van toepassing is

Bij gelegenheid waarvan worden de activiteiten
georganiseerd?

s.v.p. invullen in blokletters

……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

LET OP:
Bij iedere aanvraag dient u een gedetailleerde
plattegrondtekening bij te voegen.
1.

……………………………………………………

GEGEVENS AANVRAGER:

1.1 Naam vereniging / stichting
1.2 Naam contactpersoon
1.3 In functie van
1.4 Adres
1.5 Postcode en woonplaats
Werk:
1.6 Telefoonnummer

privé:

Tijdens evenement:

1.7 (evt.) E-mail adres
2. OMSCHRIJVING
ACTIVITEITEN:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Eventuele nevenactiviteiten:

kinderopvang
plaatsen van attractie / speeltoestellen
plaatsen van zandbakken
tatoeages / piercing
3. DATUM/TIJDSTIPPEN ACTIVITEIT(EN)-AANTAL
totaal
BEZOEKERS:

gelijktijdig

Datum:……………van:……uur tot:……uur. te verwachten bezoekers:
Datum:……………van:……uur tot:……uur. te verwachten bezoekers:
Datum:……………van:……uur tot:……uur. te verwachten bezoekers:
Leeftijdscategorie doelgroep:

< 15 jr.

15 jr. – 30 jr.

Aanwezigheid gehandicapten voorzieningen:

30 jr. – 45 jr.

> 45 jr.

_________________________________________

4. ADRES ACCOMMODATIE/TERREIN:
4.1 ………….….………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………..……………………………..
4.2 Dit terrein is:
4.3

verhard

onverhard

in eigendom van:…………………….…….
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5. ACCOMMODATIE:
5.1 Aantal gelijktijdig te verwachten bezoekers binnen (maximaal):………………
5.2 Bouwwerk:
Vast gebouw; nl.: .………………………………………………………………………………..
Gebruiksvergunning verleend; nr.:……………………..
Tijdelijk bouwwerk; nl;
Materiaal waaruit tijdelijk bouwwerk(en) bestaat
tent
materiaal wanden
………………………..
paviljoen
materiaal dak
………………………..
luifel
materiaal vloer
…….………………….
podium
anders, nl.: …………………………………………………………………………………
5.3 Afmetingen gebouw / bouwwerk(en):
a.

lengte ………m. x breedte………m. = ……… m²
lengte ………m. x breedte………m. = ……… m²
lengte ………m. x breedte………m. = ……… m²

b.

hoogte zijwanden:………m.

c.
hoogte nok:………m.
5.4 Afstand accommodatie tot omliggende bebouwing; afstand ………meter
5.5 (Nood)uitgangen aanwezig:
Aantal………; uitgangsbreedte (nood)uitgangen totaal:………meter
5.6 Datum en tijdstip oprichten :
……………………………
Datum en tijdstip afbreken :
……………………………
5.7 Wordt in het bouwwerk versiering (zoals slingers, ballonnen, etc.) aangebracht / opgehangen
Nee
Ja, nl.: ………..…..…………………………………………………………………………….
Soort materiaal: …………………………………………………………………………………
5.8 Wordt er in het bouwwerk / de bouwwerken overnacht?
Ja, aantal personen:………..
Nee
LET OP: de situering van het bouwwerk op de plattegrondtekening vermelden
(inclusief: (nood)uitgangen, podiumopstelling, etc.)
6. HYGIËNE:
6.1 Zijn er toiletten aanwezig?
Nee
Zo ja, welke
in bestaand gebouw, aantal..
in tijdelijke voorziening, aantal …
met waterspoeling
zonder waterspoeling
6.2 Is aansluiting op riool of oppervlakte water nodig?
Nee
Ja
riool
oppervlakte water
6.3 Is er sprake van tijdelijke plaatsing overige sanitaire voorzieningen ?
Nee
Zo ja, aantal: ……….. stuks
6.4 Is er sprake van een tijdelijke drinkwater voorziening ?
Nee
Zo ja, maatregelen ………..
7. AANWEZIGE PREVENTIEVE VOORZIENINGEN:
7.1 Blusapparatuur aanwezig:
brandslanghaspels; ………… stuks
brandblussers;
………… stuks
anders, nl.;
………………………………; ………… stuks
7.2 Nood- en/of transparantverlichting aanwezig:
Nee
Ja, nl.;
boven alle (nood)uitgangen
anders, nl.; ………….………………………………
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7.3. Zijn er EHBO’ers aanwezig:
Nee
Zo ja, aantal: _______
7.4. Is er een EHBO-post ingericht:
Nee
Zo ja, aantal: _______
7.5. Overig medisch personeel en voorzieningen, nl. ……………………………………………………….
7.6. Contactpersoon EHBO + tel.nr.: ………………………………………………………………………….
7.7. Is er beveiligingspersoneel aanwezig:
Nee
Zo ja, aantal: _______
Contactpersoon beveiliging + tel.nr.: …………………………………………………………………….
LET OP: situering blusmiddelen, nood- en transparantverlichting, E.H.B.O.- POST, etc.,
vermelden op plattegrond
8. MUZIEK:
8.1
Geen muziek
Mechanische muziek / geluidsinstallatie
Levende muziek : Soort: ................................................................................. (b.v. orkest).
Aanvangstijdstip muziek :..…......... uur, Eindtijdstip muziek: ...…........... uur
Afstand muziekbron tot dichtstbijzijnde woning bedraagt: ....……........... meter
LET OP: muziekbron aangeven op plattegrond
9 KOKEN, BAKKEN, BRADDEN EN VERWARMING:
9.1 Koken, bakken, braden, verwarmen en bbq:
Niet van toepassing
Ja, nl.:
in de open lucht
in de accommodatie vermeld onder punt 5; op een vast toestel.
in de accommodatie vermeld onder punt 5; op een tijdelijk toestel
Toestel(len):
elektrische kooktoestellen
branders / fornuizen e.d.
barbecue
open vuur
anders, …………………………………………
Gebruikte brandstof(fen):

gas; inhoud fles:………..ltr., aantal flessen:…………
vloeibaar; nl.:…………………….inhoud:………….ltr.

vast; nl…………………………………………………...
9.2 Verwarming:
Niet van toepassing
Centrale verwarming
Hete luchtverwarming; soort:…………………………………
brandstof:
LOCATIE:
9.3

………………. Verpakking:

………………. AANTAL………

fles

anders:……………………
INHOUD (TOTAAL):………………

KAMPVUUR:

Wordt er een kampvuur aangelegd:
Nee
Ja, bij bepaalde terreinen kan sprake zijn van een ontheffing
LET OP: situering toestel(len) vermelden op plattegrond
10. PODIUM/ZITPLAATSEN:
10.1 Podium:
Niet aanwezig
Buiten
In accommodatie, vermeld onder punt 5
Materiaal podium:

…………………………………………………

Afmetingen podium: …………………………………………………
10.2

Maximaal aantal personen op podium:
Zitplaatsen:
Niet aanwezig
Aanwezig, aantal zitplaatsen………………

…………………..

losse stoelen
geschakelde stoelen / banken
anders, nl………………………
LET OP: opstelling vermelden op plattegrond
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11. DRANKVERSTREKKING:
11.1 Soorten drank:
Geen
Frisdrank
(zwak) alcoholische dranken; aanvraag ontheffing drank- en horecawet invullen
11.2 Verpakking:
glas
plastic / policarbonaat / blik
12. MARKTKRAAMPJES, KERMISATTRACTIES, SPRINGKUSSENS ETC.:
12.1
Niet aanwezig
Aanwezig, aantal: ............,
totaal aantal meter:………….
Deelname particulieren
Deelname handelaren (ijsverkoop, hamburgers etc.)
LET OP: 1. situering kraampjes, tafel/stoelenplan vermelden op plattegrond
2. lijst met vermelding van de te verkopen goederen bijvoegen
13. VOORZIENING (bv. parkeerborden, dranghek, aantallen):
13.1 Zijn voorzieningen van de gemeente gewenst?
Nee
Ja,nl.…………..………………………………………………………………………………………
13.2 Schoonmaken:
Maakt u het terrein na afloop zelf schoon? Wanneer:.…..………………………………………
Wilt u dat de gemeente het terrein tegen betaling schoonmaakt?
Wanneer:……………..……………………
13.3 Welke maatregelen/voorzieningen heeft u genomen om vervuiling van het terrein en omgeving
te beperken? ……..……………………………………………………………………………………………..
14. LOTERIJ
14.1 Maakt een loterij deel uit van het evenement?
Nee
Ja, aanvraag vergunning Wet op de kansspelen invullen
15. BIJZONDERHEDEN (AFSLUITEN WEGEN ETC.):
15.1 Is het noodzakelijk dat er wegen worden afgesloten?:
Nee
Zo ja, welke en tijdstippen
...............………......…...............…………………………
………………………………………………………………
Is een omleidingroute noodzakelijk voor het verkeer?
Nee
Zo ja, welke...................................................................................………………………..…….
15.3 Is er voorzien in aanvullende parkeergelegenheid:
Ja
Nee
16. FREQUENTIE
16.1 Is dit een jaarlijks terugkerend evenement?
Nee
ja
16.2 Heeft dit evenement al eerder plaatsgevonden?
Nee
Zo ja, wanneer…….…………………………………………….……………………………………
17. BALLONNEN
Wordt er een ballonnen wedstrijd gehouden:
Ja
Nee
18. VERDERE BIJZONDERHEDEN / ACTIVITEITEN, NIET EERDER VERMELD:
_________________________________________________________________________________
15.2

_________________________________________________________________________________
19. Ondertekening
Naam: __________________________

Datum: _____________________________

Plaats: __________________________

Handtekening: _______________________

LET OP: plattegrond bijvoegen in 4-voud!
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TOELICHTING behorende bij het aanvraagformulier om een vergunning in verband met de organisatie van een
evenement in de gemeente …………...
Lees eerst de toelichting en het formulier aandachtig door voordat u begint met invullen.
Algemeen:
Omdat bij veel evenementen voor de vergunning op grond van de APV eveneens advies moet worden ingewonnen
bij de gemeentelijke dienst Openbare Werken, de Politie , Brandweer of GHOR, wordt u verzocht het
aanvraagformulier tenminste 6 weken voor de aanvang van het evenement in te dienen.
Het formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld en te zijn voorzien van de gevraagde bijlagen
(situatietekening, platte gronden, etc.).
Niet volledig ingevulde formulieren worden geretourneerd, hetgeen kan betekenen dat de vergunningverlening en
daarmee het doorgaan van het evenement in het gedrang komt.

1.

Ondergetekende.
In te vullen naam en adres van de vereniging plus naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon, met wie zo nodig
contact kan worden opgenomen.

2.

Bij gelegenheid waarvan worden de activiteiten georganiseerd?
Invullen de aard van de te houden activiteiten.

3.

Opgave datum/tijdstip activiteiten en aantal bezoekers.
Aangeven op welke data en tijdstippen de activiteiten plaatsvinden met hierbij vermeld het aantal te verwachten bezoekers.

4.

Locatie.
Hier de juiste locatie omschrijven of het adres van het gebouw aangeven waar het evenement plaatsvindt.
Tevens dient hier de aard en de eigendom van het in gebruik te nemen terrein te worden vermeld.

5.

Accommodatie.
In het belang van een brandveilig gebruik van een tent of een vast gebouw waarin meer dan 50 personen
gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, is een door burgemeester en wethouders af te geven vergunning op grond van
de Brandveiligheidverordening dan wel de Bouwverordening vereist.
Dit geldt ook voor braderieën, jaarmarkten, etc..
In zo'n vergunning worden voorschriften gegeven waaraan uit het oogpunt van brandveiligheid moet worden
voldaan.
Door het invullen van vraag 5. doet u tegelijkertijd het verzoek om die vergunning.

6.

Toiletten.
Wanneer de activiteiten plaatsvinden in een tent of tijdelijk bouwwerk waar geen vaste toiletten aanwezig zijn,
dient voor voldoende toiletvoorzieningen te worden gezorgd, zodat geen overlast voor de omgeving kan
ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afvoeren van het rioolwater

7.

Aanwezigheid brandpreventieve-voorzieningen.
Nauwkeurig dient te worden aangegeven welke voorzieningen aanwezig zijn.
Van de (nood)uitgangen wordt het aantal vermeld en de totale breedte.
Het in een ruimte toegestane aantal bezoekers en/of zitplaatsen is onder andere mede afhankelijk van de totale
uitgangsbreedte van de (nood)uitgang(en)), alsmede de draairichting van de deuren van de nooduitgangen.
Indien in een tent of tijdelijk bouwwerk meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn en deze wordt
gebruikt tussen zonsondergang en zonsopgang of wanneer er onvoldoende daglichttoetreding aanwezig is, dient
in de tent of het tijdelijk bouwwerk voldoende nood- en transparantverlichting aanwezig te zijn (onder
transparantverlichting wordt in deze verstaan: “verlichte verwijzingsbordjes naar of boven de uitgangen en
nooduitgangen, welke van de juiste voorgeschreven pictogrammen zijn voorzien”).
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Muziek.
Het ten gehore brengen van muziek mag niet leiden tot (geluid)overlast.
Het geluidsniveau van de muziek is gebonden aan een maximum aantal dB(A). Verder kan het tijdstip waarop
met name (versterkte) levende en mechanische muziek ten gehore wordt gebracht beperkt zijn tot een nader te
bepalen uur.

8.

Koken, bakken, braden en verwarming.
Het gebruik van elektrische en/of gasgestookte kooktoestellen is slechts toegestaan onder bepaalde
voorwaarden.
Het gebruik van andere gassen dan butaan of propaan is niet toegestaan.
Met name waar het de verwarming in een tent of tijdelijk bouwwerk betreft, dient veilige verwarmingsapparatuur
op een verantwoorde wijze te worden gebruikt.
Het gaat hier met name om extra te plaatsen verwarmingsapparaten en dergelijke. Normale CV-installaties in
bestaande gebouwen behoeven niet te worden omschreven.

9.

Podia / zitplaatsen.
Podia (buiten bouwwerken) dienen zodanig te worden geplaatst, dat er een doorgaande route met een breedte
van tenminste 3,50 meter en een hoogte van 4,20 meter wordt vrijgehouden ten behoeve van de hulpverlenende
diensten.

10. Drankverstrekking.
Het bij gelegenheid van een evenement tegen betaling verstrekken van zwakalcoholische dranken voor gebruik
ter plaatse is alleen geoorloofd wanneer de burgemeester de daarvoor vereiste toestemming drankverstrekking
ingevolge de Drank- en Horecawet heeft verleend.

11. Marktkraampjes, kermisattracties, springkussens, etc.
Marktkraampjes en attracties dienen zodanig te worden geplaatst, dat tussen de rijen een doorgaande route
met een breedte van tenminste 3,50 meter en een hoogte van 4,20 meter wordt vrijgehouden ten behoeve van
de hulpverlenende diensten.
Voor kermisattracties geldt dat het aantal en de soort attractie duidelijk wordt aangegeven.

14. Loterij.
Maakt een loterij deel uit van de activiteiten, dan dient een afzonderlijke loterijvergunning te worden aangevraagd.
Voor een kienbijeenkomst is een kennisgeving voldoende.

15. Verkeersvoorzieningen.
Omdat het verkeer hinder kan ondervinden van een evenement, dient duidelijk aangegeven te worden welke
straten afgesloten zouden moeten worden en op welke tijdstippen.
De voorstellen worden besproken met Politie, Brandweer en afdeling Openbare Werken.
Indien de verkeersmaatregelen consequenties hebben voor het busvervoer en/of bushaltes, dienen
omleidingen/wijzigingen te worden doorgevoerd in overleg met het lokale busvervoersbedrijf..

19. Situatietekening.
Samen met het ingevulde formulier dient een zo duidelijk mogelijk situatietekening van de locatie (schaal
1:1000), alsmede een plattegrond van de accommodatie (schaal 1:100) te worden ingeleverd.
TOT SLOT.
Indien de vergunning wordt verleend worden meestal met betrekking tot diverse onderdelen een aantal
voorwaarden gesteld.
Het kan van belang zijn reeds in de voorbereidingsfase kennis te nemen van deze voorwaarden. Hiervoor kunt u
terecht bij de afdeling Burgerzaken van het Gemeentehuis, Markt 1 te Kessel + telefoonnummer 077-462 80 60.
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Bijlage 4:

Risico analyse (Toetsingsmatrix).

Gevaren

INHOUD
Risicovolle doelgroep

Aantal bezoekers

Uitstralingseffecten/ imago
Verwachte bezoekers met
tegengestelde belangen
Cultuurverschillen
Zitplaatsen of staanplaatsen

LOCATIE
In het woongebied of buitengebied
Ligging tov gevaarlijke objecten
(LPG, industrie)

Toelichting

Mogelijk gevolg/effect

Betrokken partijen

Er zijn dealers, daklozen,
verslaafden, groepen jongeren,
gehandicapten te verwachten op of
rond de locatie
Het aantal bezoekers is dusdanig
groot dat hiermee de kans op
gevaar vergroot wordt.
Kans op gevaar groter
Kans op gevaar groter

Mogelijke dreiging woongebied of
andersom
De gevaarlijke objecten kunnen
gevaar voor het evenement geven.

Het evenement ligt in een gebied
waar het rbp van toepassing is.
Bereikbaarheid hulpdiensten

De bereikbaarheid van de
hulpdiensten is slecht

Is er een gebruikersvergunning
aanwezig

Is op de locatie een
gebruikersvergunning van
toepassing en/of bezit de huidige
locatie al een gebruikersvergunning
voor de genoemde activiteiten.

ORGANISATIE
Ervaring management
Capaciteit organisatie
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De ervaring organisatie is klein of
groot
Dit dient in verhouding te staan met
de grootte van het evenement.
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Genomen maatregelen

Kans

Gevolg

Nadere

Restrisico

door organisatie

Klein

Mimimaal

Maatregelen

Aannemelijk

Gemiddeld

Aanvaardbaar

Groot

Ernstig

Niet aanvaardbaar

INTERNE INVLOEDEN
Mogelijke escalatie
Massabeweging publiek
Instortingsgevaar constructies

EXTERNE INVLOEDEN
Mogelijke escalatie
Politiek impact/ betogingen

Zijn er politieke externe invloeden te
verwachten

Extreem weer
Uitval licht, water, elektra
Dreiging terrorisme

LOGISTIEK
Invloed bestaande infrastructuur
Bereikbaarheid hulpdiensten
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Wat veroorzaakt het evenement op
de bestaande infra structuur
Hoe is de bereikbaarheid van de
hulpdiensten op gebieden buiten
het evenement.
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Bijlage 5:

Basis voorwaarden.

INHOUDSOPGAVE BASISVOORWAARDEN

0. Beknopte aandachtspunten
1. Algemene voorwaarden
2. Voorwaarden Tent
3. Voorwaarden Gebouw
4. Voorwaarden Podia / standbouw / kramen e.d.
5. Voorwaarden Kampvuur / open vuur
6. Voorwaarden Terrasoverkapping
7. Voorwaarden Verwarming / kookdoeleinden (gas / elektrisch)
8. Voorwaarden Versieringen
9. Voorwaarden Zitplaatsopstellingen
10. Voorwaarden Overnachtingen
11. Voorwaarden Circussen
12. Voorwaarden Tijdelijke Campings
13. Voorwaarden ballonnen (niet met lucht gevuld)
14. Voorwaarden luchtballonnen
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0.

BEKNOPTE AANDACHTSPUNTEN

BEKNOPTE AANDACHTPUNTEN M.B.T. DE BRANDVEILIGHEID BIJ BESLOTEN
ACTIVITEITEN.
1.0
1.1
1.2

1.3

Vrijhouden terreingedeelten
De vrije doorgang naar en vanuit uitgangen en nooduitgangen, van aan straten
gelegen panden, moeten altijd gehandhaafd blijven
Brandkranen en brandputten moeten voor de brandweer vrij en goed bereikbaar
worden gehouden. Als er gebruik wordt gemaakt van brandkranen en/of andere
waterwinplaatsen, moet dit zodanig gebeuren, dat de brandweer altijd zonder
vertraging toch gebruik hiervan kan maken.
Voor voertuigen van de hulpverlenende diensten (politie, brandweer, ambulance)
moet altijd een vrije route zijn gegarandeerd met een breedte van tenminste 4,50
meter en een hoogte van 4,20 meter. Hekwerken die deze route blokkeren moeten
snel en gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Bouwwerken e.d. moeten tot op 40
meter afstand te bereiken zijn.

2.0
2.1
2.2

Elektrische installatie
Zorg voor een deugdelijke, veilige elektrische installatie (conform NEN 1010)
Plak kabels en snoeren die over vloeren lopen, met goede plakstrips af, zodat er
niemand over kan vallen.

3.0
3.1

Elektrische en gasgestookte kooktoestellen
Plaats kooktoestellen stevig op de vloer c.q. de tafel en zorg ervoor dat ze niet
kunnen omvallen of omgestoten kunnen worden.
Plaats kooktoestellen tenminste 1,5 meter van tentdoek of andere brandbare
materialen of zorg voor een brandwerende afscherming
Zorg ervoor, dat in de directe omgeving van pannen goed passende deksels
aanwezig zijn; “vlam in de pan”moet u nooit met water proberen te doven.
Het gebruik van andere gassen dan butaan of propaan (bv LPG) is niet toegestaan
Er mogen niet meer dan twee gasflessen met een inhoud van maximaal 26 liter per
gasfles aanwezig zijn.
Gebruik alleen deugdelijke slangklemmen en goedgekeurde oranje propaanslangen,
die van een jaarmerk zijn voorzien.
Zorg ervoor, dat gasflessen niet verhit kunnen worden door het kooktoestel of de zon.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.0
4.1
4.2

4.3
4.4
5.0
5.1

Barbecue
De barbecue dient op voldoende afstand van gebouwen, goederen of beplanting te
worden geplaatst om brandgevaar te voorkomen.
Boven de barbecue mag geen afdak c.q. zeil bevestigd worden, tenzij dit is
vervaardigd van moeilijk brandbaar materiaal en zich bevind op een hoogte van
minimaal 2,5 meter vanaf de brandhaard.
Gebruik alleen barbecues die deugdelijk geconstrueerd zijn en stel ze zodanig op, dat
deze niet kunnen omvallen of worden omgestoten.
Doof na afloop de nog smeulende resten.
Blusmiddelen
Zorg voor één of meer goedgekeurde blusapparaten, die voor direct gebruik gereed
zijn. Ze dienen bij voorkeur in de nabijheid van het bedienend personeel te worden
geplaatst of in de directe omgeving van opslag van brandbare vloeistoffen,
gasvormige brandstoffen of een plaats waar gebakken of gebraden wordt.
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6.0
6.1

Toezicht
Zorg ervoor, dat gedurende de tijd dat er personen aanwezig zijn, er een
verantwoordelijk persoon namens de organisatie aanwezig is, die er op toeziet:
a.
dat vlucht- en toegangswegen goed zichtbaar, goed bereikbaar en niet
versperd zijn door obstakels.
b.
Dat aanwezige blusmiddelen goed zichtbaar en gebruiksklaar zijn.
c.
Dat er op een veilige manier met elektriciteit, gas en open vuur (barbecue)
wordt omgegaan.
d.
Dat in geval van een incident de hulpverleningsdiensten worden gealarmeerd.
e.
Dat de veiligheid in het algemeen gewaarborgd is en het feest daardoor een
feest blijft.
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1. VOORWAARDEN ALGEMEEN
1.0

ORGANISATIE

1.1

De houder van de vergunning is verplicht de schade die hij door het gebruik van de
vergunning aan derden toebrengt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden
tengevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.

1.2

De vergunning dient ter plaatse aanwezig te zijn en op de eerste vordering van een
ambtenaar van de brandweer of politie te worden getoond.

1.3

Indien bij een voor de ingebruikname gehouden inspectie, dan wel tijdens een
controle blijkt dat niet aan de opgelegde voorwaarden is voldaan of de veiligheid van
de bezoekers onvoldoende is gewaarborgd dan kan op last van de burgemeester, het
gebruik worden verboden dan wel onmiddellijk worden beëindigd.

1.4

De organisatie dient tijdens het evenement telefonisch bereikbaar te zijn. Hiertoe
dient 5 dagen voor aanvang van het evenement de personalia van de voor deze
activiteit verantwoordelijke persoon alsmede het telefoonnummer van de organisatie
aan de brandweer te worden bekendgemaakt.

1.5

Door de organisatie dient, afhankelijk van het aantal en de aard van de bezoekers , in
overleg met de commandant van de brandweer een aantal personen als wacht- en
bewakingsdienst te worden aangewezen/ ingezet, die zijn belast met het toezicht op
de naleving van de veiligheidsvoorzieningen.

1.6

De met controle belaste functionarissen van de gemeente, brandweer en politie
moeten altijd worden toegelaten tot de inrichting. De aanwijzingen die, in verband met
de (brand)veiligheid, door deze functionarissen worden gegeven moeten onmiddellijk
worden opgevolgd.

1.7

Aan het gestelde voorschrift dat moet worden toegepast om te voldoen aan een met
betrekking tot een inrichting of een gedeelte daarvan gestelde eis, behoeft niet te
worden voldaan, voorzover anders dan door toepassing van dat voorschrift de
inrichting of het betrokken gedeelte daarvan ten minste dezelfde mate van veiligheid,
bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming
van het milieu biedt, als is beoogd met het betrokken voorschrift.

2.0

VRIJHOUDEN TERREINGEDEELTEN

2.1

Op het bij het evenement behorende terrein moeten de beplanting, de
parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en plaatsen waar goederen en afval worden
opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en
opstellen van voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet wordt
bemoeilijkt of belemmerd.

2.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.2 van de bouwverordening moet ten
behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met
een breedte van 4,50 meter en een hoogte van 4,20 meter worden vrijgehouden.
Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden
verwijderd en moeten zijn voorzien van het opschrift “PARKEERVERBOD,
DOORGANG HULPVERLENINGSDIENSTEN.
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2.3

Elk ( tijdelijk) bouwwerk (tent, stand, (mark) kraam, podium e.d) moet tot op 40 meter
voor brandweervoertuigen bereikbaar zijn middels een 4,50 meter brede route met
een vrije hoogte van ten minste 4,20 meter.

2.4

Elk (tijdelijk) bouwwerk ( woning, bedrijf, tent, stand, (mark) kraam, podium e.d.) moet
zodanig worden geplaatst dat:
• alle toe- en uitgangen van woningen en/of bedrijven over de volledige
breedte onbelemmerd zijn te bereiken;
• de bluswaterwinplaatsen (brandkranen), moeten rondom een straal van
0.75m worden vrijgehouden en dienen te allen tijde voor
brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed te zijn.

3.0

GEBRUIK BOUWWERKEN EN TERREINEN

3.1

Het bouwwerk of terrein moet uiterlijk 3 uur voor de aanvang van het gebruik ter
keuring, door ambtenaren van de brandweer, bouw- en woningtoezicht en
energiebedrijf, gereed zijn.

3.2

Indien de constructie en/of brandveiligheidsvoorschriften niet voor akkoord bevonden
worden mag de tijdelijke inrichting niet in gebruik worden genomen.

3.3

De in- en uitgangen moeten zowel aan de binnen- als buitenzijde vrij gehouden
worden van obstakels zoals stoelen, tafels, emballage, fietsen e.d.

3.4

Bij de aanwezigheid van rolstoelen of bedden ten behoeve van gehandicapten of
zieken, moeten de (nood-) uitgangen geschikt zijn om deze met rolstoelen of bedden
te passeren; personen in rolstoelen en bedden moeten vergezeld zijn van een of
meerdere begeleiders.

3.5

In of in de directe nabijheid van het gebouw of de inrichting moet een telefoontoestel
aanwezig zijn om bij calamiteiten 112 te kunnen bellen.

3.6

Slangen, kabels, snoeren e.d. moeten zodanig zijn aangebracht, dat niemand
daarmee in aanraking kan komen, dan wel daarover kan struikelen.

3.7

De aanleg en uitbreiding van de elektrische installatie, het aanbrengen van
veiligheidsaardingen e.d moet geschieden overeenkomstig NEN 1010.

3.8

Indien zich tijdens de voorbereiding van het evenement of tijdens het evenement
technische of organisatorische wijzigingen voordoen, die van belang kunnen zijn voor
de (brand)veiligheid, moet dit onverwijld ter kennis worden gebracht aan de
Brandweer.

4.0

AFVAL

4.1

Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde en goed af te sluiten
containers van moeilijk brandbaar materiaal.

4.2

Asbakken moeten regelmatig, maar tenminste dagelijks, worden geleegd in
afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal.

4.3

De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar of moeilijk
brandbaar materiaal zijn vervaardigd.
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2.

VOORWAARDEN TENTEN

1.0

ALGEMEEN

1.1

De lange zijde van tent/overkapping dient over de gehele lengte geopend te blijven
gedurende het feest of er dient noodverlichting te worden aangebracht met
vluchtweg-aanduiding volgens de wettelijke norm.

1.2

Het materiaal van de tent/overkapping moet tenminste voldoen aan het gestelde in
klasse II, bijdrage tot brandvoortplanting NEN-6065 en een rookgetal van 5.4m-1 NEN
6066 of daarmee vergelijkbare norm.

2.0

BLUSMIDDELEN

2.1

Op, op de tekening aangegeven plaatsen moeten kleine blusmiddelen zijn
aangebracht met een vulling van tenminste 6 kg of liter blusstof. De kleine
blusmiddelen moeten te allen tijde bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed
zijn. Dit blusapparaat moet jaarlijks door een daartoe opgeleid persoon zijn gekeurd
en van een geldig keurmerk zijn voorzien. (conform NEN 2559)

2.2

Tenzij op andere wijze in blusmiddelen is voorzien (b.v. brandslanghaspels) dient per
150 m² een klein blusmiddel van tenminste 6 kg of ltr blusstof aanwezig te zijn met
een minimum van 2 kleine blusmiddelen.

3.0

OPSTELLING

3.1

Rondom de tent dient tenminste aan drie zijden een vrije ruimte van tenminste 5
meter aanwezig te zijn

3.2

De tuien van de tent moeten zodanig zijn aangebracht dat de vluchtwegen en
(nood)uitgangen hierdoor op generlei wijze worden belemmerd.

3.3

De afvalcontainer dient tenminste 5 meter van de tent te zijn opgesteld en verankerd.

4.0

INDELING

4.1

In de tent moeten, afhankelijk van het toegestane aantal personen, voldoende doch
tenminste 2 (nood)uitgangen aanwezig zijn; de uitgangen moeten zover mogelijk van
elkaar zijn verwijderd, doch de maximale loopafstand naar de (nood)uitgang mag niet
meer dan 30 meter bedragen in een ingedeelde situatie en 20 meter (in vogelvlucht)
in een oningedeelde situatie.

4.2

De totale uitgangsbreedte moet zodanig zijn dat voor elke 9 personen gelijktijdig
aanwezig tenminste 10 centimeter beschikbaar is tenzij anders aangetoond middels
een berekening conform bouwbesluit

4.3

Een (nood)uitgang moet tenminste een breedte van 0,85 meter en een hoogte van
2,30 meter bezitten; eventuele deuren van uitgangen moeten naar buiten
opendraaien en in een handeling zijn te openen zonder gebruikmaking van sleutels of
andere losse voorwerpen.

4.4

In de vluchtwegen mogen geen versmallingen voorkomen.

4.5

Hoogteverschillen groter dan 0,21 m tussen de vloer in de tent en het maaiveld buiten
de tent, ter plaatse van de (nood) uitgangen, moeten worden overwonnen door een
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hellingbaan van stroef materiaal met een maximale hellingshoek van 6° (1:10); de
breedte van de hellingbaan moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang,
vermeerderd met 0,50 meter.
5.0

VERLICHTING

5.1

In de tent en in de directe omgeving van de nooduitgangen aan de buitenkant moeten
lichtpunten zijn aangebracht, aangesloten op een noodstroombron, welke
automatisch worden ingeschakeld binnen 15 seconden bij het uitvallen van de
normale netspanning; de lichtsterkte van de noodverlichting ( 1 lux, gemeten op de
vloer) moet zodanig zijn dat bij afwezigheid van voldoende daglicht (minimaal 10 lux),
de tent voldoende helder verlicht kan worden om deze veilig te kunnen verlaten. De
noodverlichting moet bij spanningsuitval tenminste 60 minuten blijven branden.

5.2

Verlichtingsarmaturen moeten zodanig zijn aangebracht dat zij onder geen enkele
omstandigheid met tentzeilen of andere brandbare materialen in aanraking kunnen
komen of anderszins aanleiding kunnen geven tot brand.

5.3

Boven de (nood)uitgangen dient een vluchtroute-aanduiding te worden aangebracht
volgens de NEN 6088 en NEN-EN1838. Deze vluchtroute-aanduiding moet worden
uitgevoerd op transparanten; De transparanten moeten zijn aangesloten op de
noodverlichtingsinstallatie en dienen permanent te branden gedurende de
aanwezigheid van personen.

5.4

De capaciteit van de noodstroombron moet voldoende zijn om de in lid 1 en 3
genoemde lichtpunten en transparanten gedurende tenminste 60 minuten op volle
sterkte te laten branden.

6.0

WEERSOMSTANDIGHEDEN

6.1

Het is verboden, zonder overleg met de brandweer, een tent of paviljoen in gebruik
te hebben indien de weersvoorspellingen en/of weersomstandigheden dusdanig zijn
of kunnen zijn dat een windsnelheid heerst of windvlagen kunnen voorkomen van
windkracht 6 (zes) of hoger op de schaal van Beaufort (zie lid 3), of indien er door de
regionale alarmcentrale een waarschuwing voor zwaar weer is afgegeven. Hiertoe
dient de organisatie zich voor en tijdens het evenement regelmatig te informeren naar
de weersomstandigheden en/of weersvoorspellingen.

6.2

Indien zich de weersomstandigheden zoals omschreven in lid 1 tijdens het
evenement voordoen dient de tent onmiddellijk geheel te worden ontruimd.
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6.3

Windkrachttabel in beaufortschaal:

Gemiddelde windsnelheid
Bft

Benaming

Kenmerken
m/s

knopen

km/u

mijl/u

0

Windstil

< 0,2

<1

<1

<1

Rook stijgt recht omhoog

1

Zwak

0.3 - 1.5

1-3

1-5

1–3

Rookpluimen geven richting
aan

2

Zwak

1.6 - 3.3

4-6

6 - 11

4–7

Bladeren ritselen

3

Matig

3.4 - 5.4

7 - 10

12 - 19

8 – 12

Bladeren en twijgen
voortdurend in beweging

4

Matig

5.5 - 7.9

11 - 16

20 - 28

13 - 18

Stof en papier dwarrelen op

5

Vrij krachtig

8.0 - 10.7

17 - 21

29 - 38

19 - 24

Takken maken zwaaiende
bewegingen

6

Krachtig

10.8 - 13.8

22 - 27

39 - 49

25 - 31

Grote takken bewegen

7

Hard

13.9 - 17.1

28 -33

50 - 61

32 - 38

Bomen bewegen

8

Stormachtig

17.2 - 20.7

34 - 40

62 - 74

39 - 46

Twijgen breken af

9

Storm

20.8 - 24.4

41 - 47

75 - 88

47 - 54

Takken breken af.
Dakpannen waaien weg

10

Zware storm

24.5 - 28.8

48 - 55

89 - 102

55 - 63

Bomen worden ontworteld

11

Zeer zware
storm

28.5 - 32.6

56 - 63

102 - 117

64 - 74

Uitgebreide schade aan
bossen en gebouwen

12

Orkaan

> 32.6

> 63

> 117

> 74

Niets blijft meer overeind
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3.

VOORWAARDEN GEBOUW
(in aanvulling op een eventueel reeds afgegeven gebruiksvergunning).

1.0

INDELING

1.1

In het gebouw / de gebouwen moeten, afhankelijk van het toegestane aantal
personen, voldoende doch tenminste 2 (nood) uitgangen aanwezig zijn. De uitgangen
moeten zo ver mogelijk van elkaar zijn verwijderd, doch de maximale loopafstand
naar de (nood) uitgang mag niet meer dan 30 meter bedragen in een ingedeelde
situatie en 20 meter (in vogelvlucht) in een oningedeelde situatie.

1.2

De totale uitgangsbreedte moet zodanig zijn dat voor elke 9 personen gelijktijdig
aanwezig tenminste 10 centimeter beschikbaar is tenzij anders aangetoond middels
een berekening conform bouwbesluit.

1.3

Een (nood)uitgang moet tenminste een breedte van 0,85 meter en een hoogte ven
2.30 meter bezitten. Eventuele deuren van uitgangen moeten naar buiten open
draaien en in een handeling zijn te openen zonder gebruik te maken van sleutels of
andere losse voorwerpen.

1.4

Automatisch werkende schuifdeuren moeten gedurende de tijd dat personen
aanwezig zijn in de stand “automatisch” staan. Bij een spanningsval tot minder dan
70% van de normale bedrijfsspanning in de elektriciteitvoorziening dienen ze
automatisch open te gaan en in geopende stand te blijven staan, of zogenaamd
“power to close” te zijn uitgevoerd, zodat men ze handmatig open kan duwen..

1.5

Bij de aanwezigheid van een sluisconstructie dienen voorzieningen te zijn getroffen
dat in geval van brand de sluiswerking te niet wordt gedaan. In de vluchtwegen
mogen geen versmallingen voor komen.

1.6

Hoogteverschillen van meer dan 0,21 m tussen de vloer in het gebouw en het
maaiveld buiten het gebouw, ter plaatse van (nood-) uitgangen, moeten worden
overwonnen door een hellingbaan van stroef materiaal met een maximale
hellingshoek van 6º (1:10); de breedte van de hellingbaan moet tenminste gelijk zijn
aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,50 meter, of middels een trap
(conform het bouwbesluit)..

1.7

De opstelling van bars, podia, tafels, stoelen, dansvloer e.d. dient te geschieden
conform de bij de evenementenaanvraag behorende plattegrondtekening (lay-out.)

2.0

INRICHTING

2.1

Goederen, stoffen of andere voorwerpen mogen niet op zodanige wijze zijn
aangebracht of opgesteld, dat zij:
- het bereiken van een uitgang belemmeren;
- het gebruik van een vluchtweg belemmeren;
- de beweging van een deur belemmeren;
- veiligheidsaanduidingen, blusmiddelen en de nood- of transparantverlichting
onzichtbaar of onbereikbaar maken.

2.2

Handbrandmelders moeten te allen tijde zichtbaar en bereikbaar zijn.

2.3

Indien (afhankelijk van het evenement) een bepaalde deurpartij als nooduitgang kan
vervallen (zie tekening), moeten de bijbehorende transparanten worden afgeplakt. Dit
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2.4

op een zodanige wijze, dat de hierop aangebrachte pictogrammen niet meer
zichtbaar zijn.
In het gebouw mogen, tenzij met een aparte ontheffing, niet aanwezig zijn:
- ontplofbare stoffen en voorwerpen;
- met ontplofbare stoffen geladen voorwerpen;
- ontvlammingsmiddelen, vuurwerk en dergelijke artikelen;
- samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste brandbare gassen;
- brandbare vloeistoffen m.u.v. de vloeistof welke aanwezig is in de brandstoftank
van ten toon te stellen voer- en/of vaartuigen tot een maximum van 5 liter c.q. de
reserve capaciteit van de brandstoftank;
- voor zelfontbranding vatbare stoffen;
- stoffen welke bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen;
- stoffen welke de verbranding bevorderen (oxiderend werkende stoffen);
- organische peroxiden;
- giftige stoffen;
- walging opwekkende en gevaar voor besmetting opleverende stoffen;
- radioactieve stoffen;
- bijtende stoffen;
- in werking zijnde laserapparatuur.

3.0

VERLICHTING

3.1

In het gebouw en in de directe omgeving van de nooduitgangen aan de buitenkant
moeten lichtpunten zijn aangebracht, aangesloten op een noodstroombron, welke
automatisch worden ingeschakeld binnen 5 seconden bij het uitvallen van de normale
netspanning; de lichtsterkte van de noodverlichting (1 lux, gemeten op de vloer) moet
zodanig zijn dat bij afwezigheid van voldoende daglicht (10 lux), het gebouw
voldoende helder verlicht kan worden om het veilig te kunnen verlaten.

3.2

Treden in ruimten die tijdens de aanwezigheid van personen zijn verduisterd, moeten
zodanig zijn verlicht dat deze duidelijk zichtbaar zijn.

3.3

Verlichtingsarmaturen moeten zodanig zijn aangebracht dat zij onder geen enkele
omstandigheid met brandbare materialen in aanraking kunnen komen of anderszins
aanleiding kunnen geven tot brand.

3.4

Boven de (nood-)uitgangen dient vluchtwegaanduiding te worden aangebracht
volgens de NEN 6088 en NEN-EN 1838. Deze vluchtrouteaanduiding moet worden
uitgevoerd als transparanten; de transparanten moeten zijn aangesloten op de
noodverlichtingsinstallatie en dienen permanent te branden gedurende de
aanwezigheid van personen.

3.5

De capaciteit van de noodstroombron moet voldoende zijn om de in lid 1 en 4
genoemde lichtpunten en transparanten gedurende tenminste 60 minuten op volle
sterkte te laten branden.

4.0

GEBRUIK

4.1

Op de op de tekening aangegeven plaatsen moeten kleine blusmiddelen zijn
aangebracht met een vulling van tenminste 6 kg of liter blusstof. De kleine
blusmiddelen moeten te allen tijde bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed
zijn. De blusmiddelen dienen conform de NEN 2559 te zijn onderhouden.
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4.2

Tenzij dat op andere wijze in blusmiddelen is voorzien (b.v. brandslanghaspels) dient
per 150m2 een klein blusmiddel van tenminste 6 kg of liter blusstof aanwezig te zijn
met een minimum van 2 kleine blusmiddelen.
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4.

VOORWAARDEN PODIA / STANDBOUW / KRAMEN E.D.

1.0

Indien er stands, (markt)kramen, podiums e.d. worden gebruikt met een bovenbouw
dan mag deze bovenbouw de voor de desbetreffende straat gestelde doorrijdbreedte
niet vernauwen.

1.1

Tussen de achterzijde van stands, (markt)kramen, podiums e.d. en de achterliggende
bebouwing moet een strook van tenminste 1 meter breed worden vrijgehouden.

1.2

Elke stand, (markt)kraam, podium, e.d. waarbij sprake is van enige vorm van
openvuur dient voorzien te zijn van een klein blusmiddel met een vulling van
tenminste 6 kg of .liter blusstof. Het kleine blusmiddel moet te allen tijde bereikbaar
en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het kleine blusmiddel dient conform de NEN
2559 te zijn onderhouden.

1.3

Verlichtingsarmaturen en alle andere warm wordende installaties moeten zodanig zijn
aangebracht dat zij onder geen enkele omstandigheid met brandbare materialen in
aanraking kunnen komen of anderszins aanleiding kunnen geven tot brand.

1.4

Bij het tentoonstellen van voertuigen, vaartuigen en/of machines met een
verbrandingsmotor moeten:
- de reservoirs zijn afgetapt met uitzondering van de reservoirs voor de dieselolie,
- de accuklemmen van de polen zijn verwijderd.
Het aftappen van de reservoirs mag uitsluitend buiten het bouwwerk plaatsvinden.

1.5

Bij wind gelden de voorwaarden zoals genoemd onder artikel 7 van de voorwaarden
tenten.
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5.

VOORWAARDEN KAMPVUUR / FEESTVUUR

1.0

Een kampvuur, dat niet groter dan 2 m3 mag zijn, moet tenminste 10 meter van de
bebouwing, voer- of vaartuigen en tenminste 30 meter van een bos- of heideterrein
worden aangelegd.

1.1

Bij Sint-Maartensvuren, paasvuren, vreugdevuren, oudejaarsvuren en bij
kerstboomverbranding mag de brandstapel niet groter zijn dan 125 m3. (los gestort
materiaal) De afstand tot bebouwing, voer- of vaartuigen moet dan tenminste 30
meter en tot bos- of heideterreinen tenminste 100 meter zijn

1.2

Slechts het stoken van winddroog hout in natuurlijke toestand (d.w.z. ongeverfd e.d.)
is toegestaan.

1.3

Er moet zodanig worden gestookt, dat geen vliegvuur ontstaat. Bij windkracht 4 op de
schaal van Beaufort of meer mag het stoken geen doorgang vinden.

1.4

De ondergrond van de vuurstapel mag geen deel uitmaken van de verbranding.

1.5

Na afloop van het kampvuur moeten alle gloeiende resten worden gedoofd.

1.6

De resten van de verbranding moeten binnen 24 uur worden opgeruimd.

1.7

Er mag alleen worden gestookt onder toezicht van een meerderjarige.

1.8

Het gebruik van lichtontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, voor het aansteken van
het vuur is niet toegestaan.

1.9

Indien tijdens het stoken blijkt, dat onder invloed van heersende weersgesteldheid het
verkeer dan wel bewoners in de omgeving last hebben van hinderlijke rookgassen,
dan moet het stoken onmiddellijk worden gestaakt.

1.10

Wanneer er sprake is van enige vorm van openvuur dient er minimaal een klein
blusmiddel met een vulling van tenminste 6 kg of liter blusstof aanwezig te zijn; Het
kleine blusmiddel moet te allen tijde bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed
zijn. Blusapparaten moeten minder dan een jaar geleden door een daartoe opgeleid
persoon zijn gekeurd en van een geldig keurmerk te zijn voorzien. (conform NEN
2559).
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6.

VOORWAARDEN TERRASOVERKAPPING

1.0

De overkapping/luifel en/of opstelling mag op generlei wijze de bestaande
(nood)uitgang(en) nadelig beïnvloeden.

1.1

Indien het bouwwerk waar de overkapping/luifel aan grenst slechts over één uitgang
beschikt en deze uitkomt onder de overkapping mogen onder de overkapping geen
kook, bak en/of braadactiviteiten plaatsvinden.

1.2

Het materiaal van de overkapping/luifel moet tenminste voldoen aan het gestelde in
klasse II, bijdrage tot brandvoortplanting NEN-6065 en een rookgetal van 5,4 m-1,
conform NEN 6065 of daarmee vergelijkbaar Het gebruik van dekzeilen die niet aan
de brandklasse voldoen is verboden.

1.3

Er mag maximaal één zijde van de overkapping/luifel gesloten zijn.
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7.

VOORWAARDEN VERWARMING / KOOKDOELEINDEN
(GAS/ELECTRISCH)

1.0

KOKEN, BAKKEN EN BRADEN

1.1

Het bakken, braden, koken, barbecuen van voedings- en/of genotmiddelen m.b.v.
elektrische energie en/of gas is toegestaan indien :
•
•
•
•
•
•
•
•

er in de directe omgeving van een verbruikstoestel goed passende deksels voor
de in gebruik zijnde pannen aanwezig zijn en een blusapparaat met een vulling
van 6 kg of liter aanwezig is;;
de elektrische installatie voldoet aan NEN 1010 en de eisen die het energie
leverend bedrijf stelt;
het verbruikstoestel KEMA/CE-goedgekeurd is;
Het gebruik van frituurvet en spijsolie is alleen toegestaan in thermisch beveiligde
toestellen;
snoeren, stekkers en toestellen in deugdelijke staat verkeren;
het verbruikstoestel vast op de vloer c.q. een tafel staat opgesteld op een
zodanige wijze dat omvallen of -stoten niet mogelijk is;
het verbruikstoestel op tenminste 1,50 meter van brandbare materialen
(versieringen, luifels, tentwanden e.d.) en belendende gebouwen is opgesteld.
Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet tot tenminste 10 cm buiten
de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel bekleed met een onbrandbaar materiaal

1.2

Het bakken, braden, koken en barbecuen van voedings- en/of genotmiddelen met
behulp van vaste brandstof is verboden tenzij hiervoor een aparte ontheffing
(bedrijfsmatige opzet) is afgegeven.

1.3

Het gebruik van vloeibare brandstof t.b.v. kookdoeleinden is te allen tijde verboden.

1.4

De (mobiele) bakkraam moet zijn opgesteld op een afstand van tenminste 5 meter
vanaf elke bebouwing, tenzij de gevel van de bebouwing geheel blind is uitgevoerd.

1.5

In elke mobiele bakkraam dient nabij de toegangsdeur een klein blusmiddel te zijn
aangebracht met een vulling van tenminste 6 kg of liter blusstof; de kleine
blusmiddelen moeten te allen tijde bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed
zijn. Dit blusapparaat moet jaarlijks door een daartoe opgeleid persoon zijn gekeurd
en van een geldig keurmerk zijn voorzien (conform NEN 2559).

1.6

Binnen een afstand van 30 cm van de afvoerleiding voor de bak dampen en/of
verbrandingsgassen mogen geen brandbare onderdelen van de mobiele bakkraam
en geen brandbare goederen of stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met
een onbrandbaar en slecht warmte geleidend materiaal.

1.7

De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van
afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden afgevoerd. De
wand- of dak doorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbuis.

1.8

Een afvoer van bak- en/of braaddampen en verbrandingsgassen in één leiding is
toegestaan mits de verbrandingsgassen gemeten op de plaats van samenkomst geen
hogere temperatuur hebben dan 200 oC.

1.9

De bakdamp moet, zonder dat deze zich in de wagen kan verspreiden, worden
opgevangen in en worden afgevoerd door een direct boven de bakpannen
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aangebrachte afzuiginrichting van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal met
een daarop aangesloten afvoerleiding, welke reikt tot boven het dak van de wagen.
Elke afvoerleiding en elke afzuigkap of wasemkap moet zijn vervaardigd van
onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal.
1.10

De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat bijvoorbeeld door
overbruisen, over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de
verbrandingsruimte kan komen.

2.0

GASINSTALLATIES

2.1

De gasinstallatie moet voldoen aan NEN 2920 en aan de NPR 2921.

2.2

Het gebruik van andere gassen dan butaan en propaan(zoals LPG) is niet
toegestaan.

2.3

De installatie dient van twee afsluiters te zijn voorzien, een afsluiter op het
verbruikstoestel en een afsluiter op de gasfles.

3.0

GAS VERBRUIKSTOESTELLEN

3.1

Elk gebruikstoestel t.b.v. gasvormige brandstof moet GIVEG - goedgekeurd zijn tot
1996, na deze datum dient elk gebruikstoestel voorzien te zijn van een CE keurmerk.

3.2

Elk verbruikstoestel t.b.v. gasvormige brandstof moet:
• Vast op de grond c.q. een tafel staan opgesteld op een zodanige wijze dat
omvallen of omstoten niet mogelijk is;
• Op tenminste 1,5 meter van brandbare materialen, zoals versieringen, luifels
tentwanden e.d., zijn opgesteld;
• Boven het toestel een vrije ruimte van tenminste 1,3 meter hebben;
• Op tenminste vijf meter van omringende bebouwing zijn op gesteld (niet van
toepassing op muren zonder enige opening)

4.0

GASLEIDINGEN EN APPENDAGES

4.1

Elke verbindingsslang tussen een drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet:
• Voorzien zijn van een keurmerk;
• Zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren;
• Vrij en ongespannen zijn aangelegd;
• Zodanig zijn aangebracht, dat blootstelling aan ontoelaatbare
temperatuursinvloeden wordt voorkomen;
• Zo kort mogelijk zijn (maximaal 1,5 meter);
• Niet ouder zijn dan twee jaar.

4.2

Reduceerventielen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar, conform het jaartal dat staat
vermeld op het reduceerventiel of de aankoopbon. Het reduceerventiel mag geen
roestvorming vertonen.

4.3

Tussen de gasfles(sen) en het verbruikstoestel moet gebruik worden gemaakt van
vaste metalen leidingen, waarbij de laatste 1,5 meter uit goedgekeurd gas bestendige
slang (volgens NEN-EN 1763) moet bestaan.

4.4

Elke leiding moet zodanig zijn vastgezet, dat doorbuigen niet mogelijk is en overigens
dat de afstand tussen de bevestigingen maximaal 1,5 meter bedraagt; voorts moet op
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maximaal 0,3 meter afstand van elke zijde van een afsluiter, bocht of verbinding een
bevestiging aanwezig zijn.
4.5

Slangen, leidingen, koppelingen, klemmen, drukhouders en toestellen t.b.v.
gasvormige brandstof, moeten deugdelijk zijn aangebracht en te allen tijde in
deugdelijke staat verkeren. Elke leiding moet zijn beschermd tegen beschadiging.
(bijv. door een brugconstructie over een leiding)

5.0

GASFLESSEN EN TANKS

5.1

De opstelling van gasflessen dien te voldoen aan hetgeen gesteld is in bijlage K van
NEN 2920. (Eisen voor de opstelling en gebruik van flessen)

5.2

De nominale inhoud van de gevulde en lege flessen mag gezamenlijk niet meer
bedragen dan 110 liter.

5.3

Elke drukhouder moet buiten bereik van onbevoegden, goed geventileerd, in de
buitenlucht en beschermd tegen opwarming door zonnestraling zijn opgesteld en
voorzien zijn van een opschrift "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN".

5.4

De butaan- of propaangasflessen moeten zijn geplaatst in een uitsluitend daarvoor
ingerichte ruimte, waarvan de binnenwanden en de afdekking een brandwerendheid
bezitten van tenminste 30 minuten. Deze ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde
van de bakkraam toegankelijk zijn en moet d.m.v. een deur of luik zijn afgesloten.

5.5

De onder vorig punt bedoelde ruimte moet direct via de vloer of de buitenwand op de
buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening met een netto vrije doorlaat
van tenminste 1 dm2. Deze opening moet zo laag mogelijk zijn aangebracht.

5.6

In de buitenlucht geplaatste butaan- of propaangasflessen moeten buiten bereik van
onbevoegden worden opgesteld binnen een 30 minuten brandwerende constructie
(gasbun), tenzij de afstand tussen kraam en gas meer dan 5 meter is

6.0

VERWARMEN

6.1

Gelbranders of gelijkwaardig, zijn toegestaan voor het warm houden van etenswaar
mits dit gebeurt onder permanent toezicht.

6.2

Bij het verwarmen van het bouwwerk, anders dan door installaties die vast in het
bouwwerk aanwezig zijn, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van
verwarmingstoestellen met warmtewisselaar, die buiten het bouwwerk staan
opgesteld.

6.2

Het gebruik van een elektrisch verwarmingstoestel is toegestaan mits deze
voldoende is afgeschermd voor het publiek.
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7.0

OPSTELLING

7.1

Gastanks, gasflessen of batterijen gasflessen en eventueel olietanks welke direct in
gebruik zijn ten behoeve van verwarmingstoestellen dienen buiten de inrichting te
worden opgesteld. Drukhouders die niet direct in gebruik zijn (voorraad) dienen op
een afstand van tenminste 5 meter van de inrichting te worden opgesteld. Elke
drukhouder dient op deugdelijke wijze, buiten bereik van onbevoegden, goed
geventileerd en beschermd tegen opwarming door zonnestraling te worden
opgesteld.
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8.

VOORWAARDEN VERSIERINGEN

1.0

INRICHTING

1.1

Goederen, stoffen of andere voorwerpen mogen niet op zodanige wijze zijn
aangebracht of opgesteld, dat zij:
• Het bereiken van een uitgang belemmeren;
• Het gebruik van een vluchtweg belemmeren;
• De beweging van een deur belemmeren;
• Veiligheidsaanduidingen, blusmiddelen en de nood- of transparantverlichting
onzichtbaar of onbereikbaar maken.
• In contact kunnen komen met spots of andere warm wordende apparatuur waarvan
de oppervlakte temperatuur meer dan 80°C bedraagt.

1.2

Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte stoffen of voorwerpen
dienende voor de inrichting versiering, bekleding of voor reclame doeleinden moet een
vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven.

1.3

Gordijnen en andere verticaal aangebrachte stofferingen moeten tenminste 0,10 meter
vrij van de vloer hangen. Van genoemde producten mag de navlamduur ten hoogste 15
seconden en de nagloeiduur ten hoogste 60 seconden bedragen (conform NEN-ENISO 6940 en 6941).

1.4

De toegepaste materialen moeten voldoen aan:
– NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/A1, uitgave 1997, klasse T1 ten aanzien van
vloeren;
– NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 1 ten aanzien van
overige aankleding en versiering;
– NEN 6066, uitgave 1991, en NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <
5,4 m–1.
Samengevat houdt dit in dat:
De aangebrachte stoffen, versieringen e.d. mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en
bij verbranding niet veel rook en/of giftige dan wel verstikkende gassen ontwikkelen. In
geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden. Met een productcertificaat
kan de kwaliteit van de toegepaste stofferingen en versieringen worden aangetoond.

1.5

Het gebruik van onbehandelde papieren slingers/netten, onbehandeld golfkarton
gekapt dennengroen, tempex, riet, en het gebruik van (landbouw)plastic, e.d. is niet
toegestaan.

1.6

Het ophangen van bijvoorbeeld netten dient zodanig te zijn (door bijvoorbeeld
bevestiging met staaldraad) dat deze niet over aanwezigen kunnen vallen.
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9.

VOORWAARDEN ZITPLAATSOPSTELLINGEN

1.0

ALGEMEEN

1.1

Binnen een straal van 2 meter van de (nood-)uitgangen mogen geen tafels, stoelen of
andere obstakels aanwezig zijn; tussen de opstellingsblokken van tafels en stoelen
moeten gangpaden, welke gelijk zijn aan de breedte van de (nood-)uitgangen,
aanwezig zijn die rechtstreeks naar de (nood-)uitgangen leiden.

1.2

De opstelling van bars, podia, tafels, stoelen, dansvloer e.d. dient te geschieden
conform de bij deze vergunning behorende plattegrondtekening (lay-out.)

2.0

INDELING

2.1

Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn
van ten minste 0,40 meter, gemeten ter plaatse van de elkaar het dichtst naderende
gedeelten van de rijen.
Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije
ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen.

2.2

Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en
4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld dan wel aan de
vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of
omvallen.
De stoelkoppeling moet door het bevoegd gezag akkoord worden bevonden.

2.3

Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag
niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten.

2.4

Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag
ten hoogste bevatten:
- 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter;
- 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter;
- 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er
bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte
van ten minste 1,10 meter aanwezig is.

2.5

Bij gebruik van meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen op
en op minder dan 2,50 meter hoogte boven de vloer, van een ruimte waarin personen
verblijven, mogen slechts een zodanige ruimte beslaan dan ten minste:
- 0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen
zitplaats aanwezig is;
- 0,30 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een
zitplaats aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van
gedrang niet verschuiven of omvallen;
- 0,50 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een
zitplaats aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van
gedrang niet kan verschuiven of omvallen.

2.6

Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen in een ruimte
waarin personen verblijven, moeten indien de vrije vloeroppervlakte minder dan 0,50
m2 per persoon bedraagt, zodanig zijn aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang
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niet kunnen verschuiven of omvallen.
2.7

Van ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven dient ten
genoegen van burgemeester en wethouders een opstellingsplan aanwezig te zijn.
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10.

VOORWAARDEN OVERNACHTING

1.0

OVERNACHTING IN GEBOUWEN

1.1

Voor overnachting in gebouwen zijn de voorwaarden voor logiesgebouwen, zoals die
in het bouwbesluit en de bouwverordening zijn opgenomen, onverkort van
toepassing.

2.

OVERNACHTING IN TENTEN, MINDER DAN 10 PERSONEN PER TENT

2.1

Voor overnachting in tenten zoals die in "brandveiligheidsvoorwaarden campings" zijn
opgenomen, zijn onverkort van toepassing.

3.

OVERNACHTING IN TENTEN, MEER DAN 10 PERSONEN PER TENT
Naast de ‘voorwaarden campings gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

3.1

Rondom de tent (tenten) moet een vrije ruimte van tenminste 5 meter aanwezig zijn.

3.2

Gedurende de nacht moeten op het terrein twee wakende wachten aanwezig zijn, die
op de hoogte zijn van te nemen maatregelen bij een eventuele calamiteit.

3.3

In de tent (tenten) moet noodverlichting aanwezig zijn. De noodverlichting (lichtsterkte
minimaal 1 lux) moet bij spanningsuitval tenminste 60 minuten gaan branden.

3.4

Per tent moet een blusapparaat met een inhoud van tenminste 6 kg/ltr. aanwezig zijn.
Dit blusapparaat moet jaarlijks door een daartoe opgeleid persoon zijn gekeurd en
van een geldig keurmerk zijn voorzien.

3.5

Voor verwarming van tenten zijn verder de voorwaarden gesteld in ‘Voorwaarden
Verwarming / Kookdoeleinden’ van toepassing.

3.6

Voor tenten groter dan 100m2 zijn verder van toepassing:
Voorwaarden Tent
Voorwaarden Versieringen
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11.

1.0

VOORWAARDEN CIRCUSSEN

De voorwaarden circussen zijn opgenomen in het circusboek. Opzet van het
circusboek is dat het per circus éénmaal wordt opgesteld en dan met het circus naar
de volgende gemeente verhuist. De voorwaarden blijven per gemeente hetzelfde en de
controles, die door gemeenten uitgevoerd worden, worden ook vermeld in het
circusboek en zijn zodoende ook bij iedereen bekend. Een voorbeeld circusboek is
opgenomen in de bijlage van de handreiking advisering brandveiligheid bij
evenementen.
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12.

VOORWAARDEN TIJDELIJKE CAMPINGS

1.0

OPEN RUIMTE BIJ EN IN DE OMGEVING VAN DE INRICHTING.
Vrij houden van terreingedeelten ten behoeve van de hulpverleningsdiensten.

1.1

Afhankelijk van de aard en omvang van de camping moet ten behoeve van het
verkeer van de hulpverlenende diensten een tweede ingang aanwezig zijn.

2.0

INDELING EN CONSTRUCTIE VAN DE INRICHTING.
Inrichting van het terrein.

2.1

De afstand van enig kampeermiddel tot de erfafscheiding moet ten minste 5 meter
bedragen.

2.2

De onderling afstand tussen kampeermiddelen moet ten minste 3 meter bedragen.
Bluswatervoorziening

2.3

Op het terrein moet de bluswatervoorziening zodanig zijn dat een kampeermiddel
maximaal 100 meter verwijderd ligt van een bluswatervoorziening. Bij een
bluswatervoorziening valt te denken aan een brandkraan, een geboorde put, een
blusvijver, een zwembad e.d.

3.0

INSTALLATIES EN OVERIGE VOORZIENINGEN.
Elektrische installaties.

3.1

De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in het normblad NEN 1010
en aan de voorschriften van het nutsbedrijf.
Gasinstallaties.

3.2

Gasinstallaties moeten voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN 1078 en/of
NEN 3920.

3.3

Het gebruik van LPG-installaties of delen hiervan in of nabij kampeermiddelen is niet
toegestaan.
Gasflessen.

3.4

Een gasflesseninstallatie moet voldoen aan het bepaalde in het normblad NEN 2920.

3.5

Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend
geldig keurmerk.

3.6

De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen
goedgekeurd type zijn.

3.7

Voor de vaste gasleidingen mogen uitsluitend koperen pijpen worden gebruikt
(kwaliteit betimmeringen worden weggewerkt. Bij het aanbrengen van
snelkoppelingen moeten altijd steunbussen worden gebruikt om insnoering te
voorkomen. Bij het gebruik van slangen dienen altijd de goedgekeurde oranje
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propaanslangen te worden gebruikt die van een jaarmerk zijn voorzien. De slangen
mogen niet langer zijn dan 1,5 meter en niet ouder dan 2 jaar.
3.8

De afstand tussen de gasflessenopslag en een bouwwerk moet ten minste 5 meter
bedragen, tenzij tussen de opslag en dit bouwwerk een WBDBO (weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag) van tenminste 30 minuten bestaat. Nabij de opslag
dient een voor iedereen duidelijk leesbaar bord aanwezig te zijn met het opschrift
"Roken en open vuur verboden”.
Blusmiddelen.

3.9

Op maximaal 30 meter loopafstand van elk kampeermiddel dient een klein
blusmiddel met een vulling van tenminste 6 kg of liter blusstof duidelijk zichtbaar
aanwezig te zijn. Het kleine blusmiddel moet te allen tijde bereikbaar en voor
onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blusapparaat moet minder dan een jaar geleden
door een daartoe opgeleid persoon zijn gekeurd en van een geldig keurmerk zijn
voorzien. (conform NEN 2559)

4.0

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN.
Opslag van materialen.

4.1

Het is verboden om voorwerpen of stoffen in de inrichting of in de omgeving daarvan
zodanig op te slaan of neer te zetten, dat daardoor het gebruik van telefoons,
blusmiddelen, vluchtwegen en toegangswegen bemoeilijkt worden.
Doorlopend toezicht.

4.2

De vergunninghouder moet er doorlopend op toezien dat:
vlucht- en toegangswegen en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
- vlucht- en toegangswegen, met de daarbij behorende afsluitingen, niet versperd
zijn door obstakels;
- telefoon(s) en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
- telefoon(s) goed bereikbaar zijn;
- blusmiddelen en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
- blusmiddelen goed bereikbaar en bedrijfsgereed zijn.
Brandbeveiligingsinstructie.

4.3

De rechthebbende op de inrichting moet na de dagtekening van de vergunning een
brandveiligheidsinstructie samenstellen ten behoeve van het personeel. Deze
instructie dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de brandweer.

4.4

De instructie “Hoe te handelen bij brand” moet op, de door de met controle belaste
functionarissen van de brandweer, aan te wijzen plaatsen worden opgehangen.

4.5

Aan personeel en toezichthouders moet de instructie “Hoe te handelen bij brand”
worden uitgereikt.
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13.

VOORWAARDEN BALLONNEN (Niet met lucht gevuld)

1.1

De ballonnen mogen alleen worden gevuld met helium.

1.2

Het vullen van de ballonnen mag alleen in de buitenlucht gebeuren.
E.e.a. in verband met ophoping van gas en dientengevolge verstikkingsgevaar.

1.3

Gevulde ballonnen mogen alleen in de buitenlucht worden opgeslagen, onder een
net.

1.4

Bij het vullen moet gebruik worden gemaakt van een reduceerventiel.

1.5

De cilinders met helium moeten tegen opwarmen door zonnestraling en tegen
omvallen zijn beschermd en rechtop zijn opgesteld.

1.6

Op niet in gebruik zijnde cilinders moet de beschermkap aanwezig zijn.

1.7

Na het vullen van de ballonnen moeten de daarvoor gebruikte cilinders worden
afgevoerd.

1.8

Indien het meer dan 1000 ballonnen betreft en deze binnen een straal van 8 km van
een vliegveld worden opgelaten dient vooraf (2 weken ervoor) aan de Lucht
Verkeersleiding Nederland te Schiphol (020-4062201) worden medegedeeld met
vermelding van het juiste tijdstip en locatie waarop de ballonnen worden opgelaten. .
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14.

VOORWAARDEN LUCHTBALLONNEN

1.1

Van de eigenaar of zakelijk gerechtigde(n) van het ballonterrein moet toestemming
zijn verkregen.

1.2

De toestemming die ingevolge de luchtvaartwet en de regeling toezicht luchtvaartwet
vereist is, moet aanwezig zijn.

1.3

De opstel- en opstijgplaats van de ballon moet bij incidentele vluchten tot op 10 meter
vrijgehouden worden van toeschouwers. Indien er sprake is van een evenement,
dient de opstel- en opstijgplaats zodanig te zijn afgezet, dat toeschouwers op een
minimale afstand van tenminste 25 meter worden gehouden.

1.4

Indien meerdere luchtballonnen worden gevuld en opgelaten, moet de onderlinge
afstand tussen de ballonnen tenminste 5 meter bedragen.

1.5

De hindernissituatie rond het ballonterrein moet zodanig zijn, dat in de richting van de
opstijging eventuele hindernissen door de vrije ballon met een hoogteverschil van
tenminste 15 meter kunnen worden overvaren.

1.6

Het vullen van de luchtballon dient te geschieden onder leiding van een
gebrevetteerd piloot.

1.7

Bij het verwarmen van lucht voor het opstijgen moet per ballon een klein blusmiddel
met een vulling van tenminste 6 kg of liter blusstof aanwezig zijn; Het kleine
blusmiddel moet te allen tijde bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het
kleine blusmiddel dient conform de NEN 2559 te zijn onderhouden.

1.8

De te gebruiken gasflessen moeten buiten bereik van onbevoegden en goed
geventileerd worden opgesteld op een veilige plaats. Voorts moeten deze gasflessen
tegen verhitting worden beschermd.

1.9

De plaats van de opstijging op het ballonterrein moet zodanig worden gekozen dat
zich over de eerste 50 meter van de projectie van de vermoedelijke richting van de
opstijging en in een strook met een breedte van 10 meter aan weerszijden van deze
projectie, geen publiek bevindt.

1.10

Een opstijging van een vrije ballon die door middel van een kabel tijdelijk is bevestigd
aan het aardoppervlak, mag alleen worden uitgevoerd bij windsnelheden van minder
dan 3 m/s, de vrije ballon mag daarbij niet hoger stijgen dan 50 meter boven het
aardoppervlak.

1.11

Het juiste tijdstip en locatie waarop de ballon worden opgelaten, moet vooraf (2
weken ervoor) aan de Lucht Verkeersleiding Nederland te Schiphol (020-4062201)
worden medegedeeld. Hiervoor is de ballonvaarder verantwoordelijk
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15.

VOORWAARDEN DRAAIBOEK VOOR ORGANISATIES
In het draaiboek dienen minimaal de volgende gegevens te zijn opgenomen:

1.0

ALGEMENE INFORMATIE
• Omschrijving van het evenement
• Locatie evenement
• Openings- en sluitingstijden
• Faciliteiten voor de bezoekers
• Communicatieplan omgeving / buren
• Organisator/contactpersoon
• Toezicht en beveiliging
• Verkeersmaatregelen
• Regeling bezoekersstromen
• (brand-) veiligheid
• EHBO / Rode kruis, afspraken en contactpersoon
• Politie, afspraken en contactpersoon
• Gemeente, afspraken en contactpersoon
• Toelichting plattegronden en terreinindeling

1.1

WERKWIJZE/TIJDSPLANNING
• Wat zijn de werkzaamheden vrijwilligers
• Hoe zijn de werkzaamheden vrijwilligers verdeeld
• Bereikbaarheid/communicatie vrijwilligers
• Faciliteiten
• Tijdsplan
• Administratieve afhandeling

1.2

NOODPLANNEN
• Lijst adressen en telefoonnummers hulpverleningsinstanties en
contactpersonen
• Omschrijving van locatie en situatie
• Mogelijk voorzienbare calamiteiten
• Doel van de hulpverlening ter plaatse
• Organisatie van de hulpverlening ter plaatse
• Route voor hulpverleningsvoertuigen
• Brandveiligheidsinstructie voor het personeel
• Ontruimingsplan

1.3

NUTSVOORZIENINGEN
• Drink- watervoorziening (maatregelen ter voorkoming legionella besmetting)
• Riool- afvoervoorzieningen
• Elektriciteitsvoorziening
• Verwarming en ventilatie
• Overige technische installaties
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Bijlage 6:

Voorbeeld Circusboek

Inhoud circusboek
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VII. Situering
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Inleiding
Volgens art. 2.1.1. van de brandbeveiligingsverordening van de model- brandbeveiligingsverordening
is het verboden zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders een
inrichting in gebruik te hebben of te houden, waarin:
- meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn.
Het is verboden een inrichting te gebruiken in strijd met de gebruikseisen zoals vermeld in art. 2.2.1 lid
2 en 3 van de gemeentelijke brandbeveiligingsverordening en de modelbrandbeveiligingsverordening).

Het circus
Naam van het circus :
Correspondentieadres:
Telefoonnummers

:

Adres winterstalling

:

Land van Herkomst

:

Internet

:

E-mail

De eigenaar
Naam

:

Volledig adres

:

Telefoonnummer

:

De directeur / bedrijfsleider
Naam

:

Volledig adres

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:
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Overige voor de brandweer bereikbare
personen
Naam

:

Functie

:

Volledig adres

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

Naam

:

Functie

:

Volledig adres

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

De Impressario
Naam

:

Volledig adres

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:
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Fabrikanten en leveranciers
Fabrikant

Adres

Tel. Nr.

Testinstituut Rapportnr.

Rapportdatum

N.v.t.

N.v.t.

Hoofdtent
Voortent
Overige tent 1
Overige tent 2
Aggregraat
Verwarmingsinstallatie

N.v.t.

Technische gegevens
Eenheid

Speeltent

Voortent

Afmetingen
Aantal masten
Aantal uitgangen
Materiaal tent
Materiaal
constructie
Materiaal tribunes
Keuringen
Bouwjaar tent
Bouwjaar tribunes
Capaciteit
- hoofdtribune
- hoektribune
Links
- hoektribune
rechts
- zijtribune links
- zijtribune rechts
- totaal

:
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Overige
tent 1

Overige
tent 2.

Gebruiksvoorschriften
1

Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer.

1.1

1.2
1.3

2

Inrichting terrein ten behoeve van tijdelijke inrichtingen.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

3

Op het bij de inrichting behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laaden losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of
gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd, dat bij brand het oprijden en opstellen van de
voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet wordt bemoeilijkt of belemmerd.
Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn
voor brandweervoertuigen.
Ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten moet een doorgaande route
met een breedte van 4 meter en een hoogte van 4,20 meter vrijgehouden worden. Hekwerken
die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk verwijderd kunnen worden.

De afstand tussen een tijdelijk bouwwerk tot ieder ander bouwwerk en/of tijdelijk bouwsel
moet ten minste 10 meter bedragen.
Toelichting:
Indien de vuurbelasting minder of gelijk is dan 30 kg/m2 geldt 5 meter; en 15 meter indien de
vuurbelasting meer dan 30 kg/m2 bedraagt. Voorbeeld: Circus-, feesttent e.d. vuurbelasting
minder dan 30 kg/m2; tentoonstellingstenten e.d. meer dan 30 kg/m2.
De opstelling van het tijdelijke bouwwerk moet zodanig zijn dat blus- en
hulpverleningsvoertuigen van de brandweer te allen tijde tot op 40 meter kunnen naderen.
De afstand tussen de woonwagens en andere verblijven (o.a. dierenverblijven) moeten op
het terrein van de inrichting ten minste 5 meter bedragen.
Caravans in rijen geplaatst mogen niet langer zijn dan 40 meter. De afstand tussen twee
rijen dient minimaal 5 meter te zijn.
Automobielen, trekkers, aanhangwagens, woonwagens, aggregaten, containers e.d. mogen
op het terrein van de inrichting uitsluitend zijn opgesteld op een door de commandant van de
brandweer goedgekeurde plaats.

Constructieve eisen ten behoeve van een tijdelijk bouwsel.
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

De totale uitgangsbreedte van ruimen waarin mensen verblijven moet zodanig zijn dat voor
ieder aantal van 9 personen en het resterende gedeelte van dit aantal een breedte van
tenminste 100 mm. beschikbaar is.
Ruimten waarin personen kunnen verblijven moeten ten minste twee zover mogelijk van
elkaar gelegen uitgangen hebben.
De vrije breedte van een uitgang waarvan niet meer dan 50 personen gebruik moeten kunnen
maken, moet tot een hoogte van 2 meter ten minste 600 mm. bedragen.
De vrije breedte van een uitgang waarvan meer dan 50 personen gebruik moeten kunnen
maken, moet tot 2 meter hoogte ten minste 1000 mm. bedragen, voor ieder aantal van 9
personen en het resterende gedeelte van dit aantal.
Draagconstructies, vloeren, trappen e.d. mogen niet zodanig zijn samengesteld dat deze
spoedig na het uitbreken van brand grote hoeveelheden rook of voor de gezondheid
schadelijke gassen ontwikkelen, desintegreren of geheel in brand staan.
Tentdoek mag niet zodanig zijn samengesteld dat spoedig na het uitbreken van brand grote
hoeveelheden rook of voor de gezondheid schadelijke gassen worden ontwikkeld. Er dient
een rapport aan de commandant brandweer te worden overlegd.
Voor ieder aantal van 200 personen en het resterende gedeelte van dit aantal moet ten
minste één uitgang aanwezig zijn.
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3.8

3.9
3.10

3.11
3.12

3.13

4

De bovenste rij zitplaatsen moet zijn voorzien van een deugdelijke rugleuning op een hoogte
van 400 mm. boven de zitting. De zijkanten van de zitplaatsen, met uitzondering van die
welke aan gangen of trappen, moeten eveneens zijn voorzien van een hekwerk van ten
minste 1 m. hoogte.
De bovenste rij staanplaatsen moet zijn voorzien van een deugdelijk hekwerk van ten minste
1 m. hoogte.
Alle trappen moeten aan beide zijdes op circa 1 m. hoogte van stevige leuningen zijn
voorzien, met uitzondering van de aansluitingen op zit- en staanplaatsen. Tot leuninghoogte
moet een hekwerk aanwezig zijn dat zodanig is uitgevoerd dat geen gevaar bestaat voor het
doorvallen van personen. Indien de trapbreedte groter is dan 2.2 m. moet een stevige
tussenleuning aanwezig zijn.
De optrede van een trap mag niet groter zijn dan 200 mm., de aantrede moet ten minste 200
mm. zijn en de breedte van de treden ten minste 240 mm.
Voor of tijdens de voorstelling mag geen enkel deel van een tijdelijk bouwwerk of bouwsel
worden afgebroken of versperd, noch de verlichting in of buiten deze bouwwerken of
bouwsels worden uitgeschakeld en/of weggenomen, anders dan nadat het publiek het terrein
van de inrichting heeft verlaten.
Deuren van alle voor ontvluchting bestemde uitgangen moeten altijd in de vluchtrichting
meedraaien.

Uitgangen en vluchtwegen
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

Vloeren moeten zodanig zijn aangebracht dat een stroef en gesloten vloeroppervlak ontstaat.
Vloeren in vluchtwegen en in ruimten waarin personen kunnen verblijven (met uitzondering
van dansvloeren) en treden van trappen die deel uitmaken van vluchtwegen moeten reeds
voldoende stroef zijn.
De ingangen, de doorgangen, de uitgangen, de nooduitgangen, de gangpaden, de trappen en
vluchtwegen moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels. De
plaatsen buiten het bouwwerk nabij de ingangen en de uitgangen moeten onder alle
omstandigheden zijn vrijgehouden van obstakels.
Waar op de gewaarmerkte tekening(en) als zodanig is aangegeven, dient aan de buitenzijde
van de nooduitgangen) duidelijk zichtbaar het opschrift: "NOODDEUR VRIJHOUDEN' te zijn
aangebracht met ten minste 80 mm. hoge letters. Een uitgangsdeur mag bij aanwezigheid
van personen in de inrichting uitsluitend zodanig zijn gesloten, dat de uitgangsdeur
ogenblikkelijk over de volle breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moeten
worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp.
Toelichting:
Hieronder wordt niet verstaan een schuif, espagnolet en andere sluitmechanismen die zich
van de deur af bewegen. Deuren, hekken en andere afsluitingen moeten, indien deze niet
draaien in de vluchtrichting, gedurende de tijd dat in het gebouw personen aanwezig zijn, in
geheel geopende stand worden gehouden en zodanig zijn vastgezet dat deze niet door
onbevoegden kunnen worden gesloten. (Dit geldt niet voor brandwerende deuren).
Indien het hoogteverschil tussen de vloer en het aansluitende terrein ter plaatse van de
(nood)uitgangen meer dan 150 mm. bedraagt, dient de vloer aan de buitenzijde van deze
(nood)uitgang over een lengte van ten minste 2 meter te worden doorgezet.
Gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang e.d. moeten zodanig zijn
aangebracht, dat deze met de deuren meedraaien en in generlei opzicht het openen van de
deuren belemmeren en/of verhinderen.
Buitentrappen moeten vrijgehouden worden van sneeuw en ijs.
Binnen een straal van 2 meter van de (nood)uitgang(en) mogen geen tafels, stoelen, tuien of
andere obstakels aanwezig zijn; tussen de tafels met de daaromheen gegroepeerde stoelen
en/of andere opstellingen moeten ruime gangpaden aanwezig zijn, die rechtstreeks naar de
uitgangen leiden.

Versie 3; oktober 2004

51 / 61

4.9

De ligging van de tijdelijke inrichting moet met inbegrip van eventuele benodigde tuidraden
en/of scheerlijnen zodanig zijn, dat voldoende ruimte beschikbaar is voor een snelle en veilige
ontvluchting vanuit de inrichting naar een veilige plaats.

4.10

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

4.11

5

Gasflessen.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

6

Voor het gebruik van gasflessen is vooraf toestemming nodig van de commandant van de
brandweer.
Een gasflesseninstallatie moet voldoen aan het bepaalde in de Nederlandse norm NEN-3324.
Bij inpandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en lege flessen
gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 liter, en niet bereikbaar zijn voor publiek.
Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig
keurmerk.
De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd
type zijn.
Tussen gasfles en verbruikstoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen leiding of uit
een goedgekeurde GIVEG-slang van maximaal 10 meter lengte.
De afstand tussen gasflessenopslag en de (tijdelijke) inrichting moet ten minste 5 meter
bedragen. Tenzij tussen de installatie en de (tijdelijke) inrichting een brandwerendheid van ten
minste 30 minuten bestaat. De opslag moet worden afgeschermd door een deugdelijk
afgesloten hekwerk en de gasflessen mogen niet aan direct zonlicht worden blootgesteld en
met een opschrift “roken en open vuur verboden”.
De opslag van brandbare vloeistoffen moet voldoen aan het gestelde in bijlage 6 van de
gemeentelijke bouwverordening.

Verlichting; Noodverlichting; Transparantverlichting.
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

6.6
6.7
6.8

De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in het normblad NEN-1010.
Het gebruik van andere dan elektrische verlichting is verboden. Deze verlichting moet zodanig
zijn aangebracht, dat geen materialen in brand kunnen geraken.
In de voor personen bestemde ruimte(n) waar onvoldoende daglicht binnentreedt, moet de
elektrische verlichting op zodanige sterkte branden (minimaal 10 lux), dat deze ruimten
voldoende helder verlicht zijn om het bouwwerk veilig te kunnen verlaten. Indien nodig is de
ruimte waarin een voorstelling plaatsvindt van deze bepaling uitgezonderd, onder voorwaarde
dat er iemand bij de lichtschakelaar aanwezig is.
Indien de inrichting in de avonduren wordt gebruikt moeten in het publiekstoegankelijke
gedeelte een nood- en transparantverlichting worden aangebracht.
Indien in de ruimte waarvan de bestemming met zich brengt dat deze tijdens de aanwezigheid
van personen wordt verduisterd, moet in de ruimte indien er meer dan 50 personen gelijktijdig
verblijven een minimum verlichting blijven branden van zodanige sterkte dat een redelijke
oriëntering mogelijk is.
Wanneer aan de buitenzijde van de uitgangen van de inrichting onvoldoende daglicht
aanwezig is, moeten daar lampen van de kunstverlichting branden.
Bij onvoldoende daglicht moeten in de verkeersruimten van de inrichting de lampen van de
kunstverlichting en de lampen voor de aanduiding van vluchtwegen en uitgangen branden.
Bij onvoldoende daglicht moet de elektrische buitenverlichting zijn ontstoken. Indien een
buitentrap deel uitmaakt van de vluchtweg, dan moet de kunstverlichting tevens als
noodverlichting dienst kunnen doen.
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6.9

6.10

6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

7

In de inrichting moet een elektrische nood- en transparantverlichting worden aangebracht. De
lichtsterkte van deze noodverlichting dient zodanig te zijn dat bij afwezigheid van andere
verlichting de lichtsterkte op de vloer ten minste 1 lux bedraagt.
De elektrische nood- en transparantverlichting moeten automatisch in werking treden zodra
de netspanning daalt beneden 80% van de nominale waarde en gedurende ten minste 60
minuten blijven branden. De installatie dient verder te zijn uitgevoerd overeenkomstig het
gestelde in de normbladen NEN 1010, NEN 3593 en NEN 3594.
Bij een centrale noodverlichting moet de nood- en transparantverlichting per groep
geschakeld zijn.
Defecte lampen van de nood- en/of transparantverlichting moeten direct worden vervangen.
De transparantverlichting moet permanent branden gedurende de aanwezigheid van
personen.
De transparantverlichting moet zodanig zijn aangebracht dat deze voor een ieder te allen tijde
zichtbaar is.
Onmiddellijk boven elke voor ontvluchting bestemde doorgang moet een transparant
verlichtingsarmatuur worden aangebracht met het opschrift "UIT" c.q. "NOODUITGANG". De
tekst moet verder voldoen aan het gestelde in het normblad NEN-3011.

Installaties.
7.1
7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

In de inrichting mogen geen losse verwarmingstoestellen aanwezig zijn.
Tijdelijke gasinstallaties mogen maximaal 10 meter vanaf een niet vast opgesteld
verbruikstoestel worden geplaatst. Indien de verbinding middels een slang plaatsvindt, dan
moet dit een GIVEG goedgekeurde slang zijn. De slang moet met deugdelijke slangklemmen
op de slangpilaren bevestigd zijn.
De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn. De opstellingsplaats moet binnen 300
mm. rondom het toestel van onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal zijn.
Bij het eventueel verwarmen van de tijdelijke inrichting mag uitsluitend gebruik worden
gemaakt van verwarmingstoestellen met warmtewisselaar die buiten de tijdelijke inrichting
staan opgesteld dan wel van infra-rood stralers onder voorwaarde dat:
- meer dan twee gasflessen met een waterinhoud van 45 liter of een brandstoftank van,
meer dan 200 liter waterinhoud worden afgeschermd middels een deugdelijk afgesloten
hekwerk met een hoogte van 2 meter, voorzien van het opschrift "Roken en open vuur
verboden";
- de ruimte binnen het hekwerk vrij is van brandbare opslag en begroeiing;
- de toevoerleiding naar de tijdelijke inrichting wordt uitgevoerd als een metalen leiding die op
een deugdelijke wijze tegen beschadigingen is beschermd;
- de installatie van twee als zodanig herkenbare afsluiters wordt voorzien, waarvan een
afsluiter binnen en een afsluiter buiten de tent moet zijn aangebracht;
- het flexibele verbindingsstuk tussen metalen leiding en straler bestaat uit een goedgekeurde GIVEG-slang van maximaal 1 meter;
- de leidingen, koppelingen, slangen en klemmen deugdelijk zijn aangebracht en in
goede staat verkeren;
- de installatie door de brandweer wordt gekeurd alvorens deze in werking wordt gesteld.
In de opstellingsruimte voor stooktoestellen mogen geen goederen worden opgeslagen.
Er mogen geen stookplaatsen voor open vuur aanwezig zijn in of in de nabijheid van de
inrichting, tenzij met goedkeuring van de commandant van de brandweer. Hieraan kunnen
nadere voorwaarden worden verbonden.
Gasinstallaties moeten voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN-1078 en/of
NEN-3324.
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8

Blusmiddelen.
8.1

8.2
8.3

9

Stoffering - versiering.
9.1

9.2
9.3

9.4
9.5
9.6

9.7
9.8
9.9
9.10
9.11

10

De kleine blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik gereed en makkelijk bereikbaar en
voor een ieder goed zichtbaar zijn. Op de plaatsen zoals is voorgeschreven of op
tekening(en) is aangegeven.
Op de daarvoor door functionarissen van de gemeentelijke brandweer aan te wijzen plaatsen
moeten blusmiddelen aanwezig zijn van nader aan te geven type en capaciteit.
Bij inbouw moet het blusmiddel door middel van een door de commandant van de brandweer
goedgekeurd pictogram of aanduiding worden aangegeven.

Stoffering en versiering van vluchtwegen en van ruimten waarin meer dan 25 personen
gelijktijdig kunnen verblijven, mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand
niet veel rook of giftige gassen ontwikkelen. De toegepaste materialen moeten derhalve
voldoen aan klasse 2 bepaald volgens hoofdstuk 3 van NEN-6065 1991 voor wat betreft de
bijdrage tot brandvoortplanting. De rookproduktie mag ten hoogste 2,2 m-1 bedragen, een en
ander bepaald volgens hoofdstuk 3 van de NEN-6066 1991.
Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende
apparatuur
Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 25 personen
gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven,
omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen
veroorzaken.
Gordijnen en andere verticale stoffering moeten 100 mm. vrij van de vloer worden gehouden.
Doeken, gordijnen en andere voorwerpen mogen slechts op zodanige wijze zijn aangebracht
dat voorgeschreven opschriften en richtingspijlen duidelijk zichtbaar blijven.
Tussen het vloeroppervlak en aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal
2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van
brand mag geen druppelvorming plaats vinden.
Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn.
De toe te passen verticaal op te hangen textiel producten moeten voldoen aan het criterium
“niet gemakkelijk ontvlambaar” bepaald volgens het normblad NEN-1722.
De toe te passen horizontaal bevestigde/gespannen textielproducten en de vloerbedekking
moeten voldoen aan de klasse III, bepaald volgens het normblad NEN-1775.
Decors, rekwisieten e.d. mogen niet makkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand geen
grote rookontwikkeling geven.
Toegepaste rekwisieten, waaronder auto’s en motoren e.d., die brandgevaarlijke stoffen
bezitten dienen hiervan te zijn ontdaan. Accuklemmen e.d. dienen te zijn losgekoppeld.

Meubilering.
10.1

10.2

10.3

10.4

De inrichting moet een door de brandweer goedgekeurd stoelenplan bezitten. Indien 4 of
meer rijen stoelen of zitplaatsen achter elkaar geplaatst zijn en per rij meer dan 4 zitplaatsen/stoelen bevat, moeten deze zo zijn gekoppeld dat deze ten gevolge van gedrang niet
kunnen verschuiven of omvallen.
Bij evenementen moet de plaatsing van de stoelen overeenkomen met het bijgaande, door de
brandweer goedgekeurde stoelenplan. Een alternatieve opstelling moet ter goedkeuring aan
de commandant van de brandweer worden aangeboden.
Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten
minste 400 mm., gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichts naderende gedeelten
van die rijen.
Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of
meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, moeten deze zo zijn gekoppeld dat deze ten gevolge
van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.
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10.5
10.6

10.7
10.8
10.9

11

Aantal toe te laten personen.
11.1

11.2

12

12.2

12.3
12.4

Het is verboden open vuur te gebruiken of te roken op de volgende plaatsen: tribunes en
coulisses.
Het rookverbod c.q. open vuur verbod moet op opvallende plaatsen duidelijk zichtbaar staan
aangegeven door middel van het opschrift "VERBODEN TE ROKEN" of "VERBODEN VOOR
OPEN VUUR"; of door een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig het gestelde in de
norm NEN-3011.
Voor het gebruik van theatervuurwerk is vooraf toestemming nodig van provincie Limburg.
Het gebruik van olielampen of aan deze gelijk te stellen apparatuur, waarbij brandgevaarlijke
vloeistoffen en/of gassen worden gebruikt is verboden.

Afval.
13.1

13.2

13.3

14

In de inrichting mogen niet meer dan 1500 personen gelijktijdig verblijven. Het bepaling van
het aantal toe te laten personen moet gebeuren aan de hand van bijlage 3, behorend bij de
toelichting op hoofdstuk 6.1.1. lid 2 van de model bouwverordening. (als bijlage bijgevoegd)
Bij een windsnelheid boven de 14 m/s (windkracht 7 Bft) dienen alle personen de tent te
verlaten.

Verbod voor roken / open vuur / vuurwerk.
12.1

13

Een rij zitplaatsen die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet
meer dan 8 zitplaatsen bevatten.
Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten
hoogste bevatten:
16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 450 mm.;.
32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 450 mm.;
50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is 450 mm. en er bovendien
aan beide einden van de rijen per 4 rijen ten minste 1,10 meter aanwezig is.
De inrichting moet een door de brandweer goedgekeurd stoelenplan bezitten.
Onder de tribunes mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn. Voor elke voorstelling moet
de ruimte onder de tribunes van papier en andere brandbare stoffen zijn ontdaan.
In de inrichting mogen door bezoekers slechts staanplaatsen worden ingenomen waar deze
op het staanplaatsenplan zijn aangegeven.

Afvalstoffen moeten dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten
containers van moeilijk brandbaar materiaal. Er mag geen afval in de vluchtwegen worden
opgeslagen.
Asbakken moeten regelmatig maar ten minste dagelijks worden geleegd in afsluitbare
asverzamelaars van onbrandbaar materiaal. De inhoud van deze asverzamelaars mag
slechts in onbrandbare vaten met deksel worden gedeponeerd.
De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar materiaal met
zelfdovende deksel zijn vervaardigd.

Opslag van materialen.
14.1

14.2
14.3

Het is verboden om voorwerpen of stoffen in de inrichting of in de omgeving daarvan zodanig
op te slaan of neer te zetten dat daardoor het gebruik van telefoons, blusmiddelen,
vluchtwegen, uit- en nooduitgangen bemoeilijkt wordt.
In de inrichting mogen brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende
stoffen slechts in dagvoorraad aanwezig zijn.
De opslag van brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen
mogen op de volgende plaatsen, slechts in de voorgeschreven / of op tekening aangegeven
hoeveelheden zijn opgeslagen.

Versie 3; oktober 2004

55 / 61

15

Doorlopend toezicht.
15.1

15.2

15.3

15.4

16

Gedurende de tijd dat personen in de inrichting aanwezig zijn, moet een voor de naleving van
de voorwaarden van de gebruikstoestemming verantwoordelijke persoon aanwezig zijn die de
aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet
uitvoeren.
Voordat personen worden toegelaten, moet de inrichting door of vanwege de houder van de
gebruikstoestemming zijn gecontroleerd. Gebreken aan de brandbeveiligingsvoorzieningen
moeten onmiddellijk worden opgeheven.
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.
De vergunninghouder moet er doorlopend op toezien dat:
vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
vluchtwegen goed bereikbaar zijn;
vluchtwegen, met de daarbij behorende deuren en (nood)-uitgangen,
niet versperd zijn door obstakels;
vluchtwegen worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs;
buitentrappen, galerijen en balkons, die bij de vluchtwegen behoren, worden
vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs;
de kunstverlichting goed functioneert;
de vloeren stroef zijn;
de traptreden stroef zijn;
vloerbedekking goed vastligt en niet kan omkrullen of oprollen;
telefoons, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
telefoons goed bereikbaar zijn;
blusmiddelen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
brandmelders, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
brandmelders goed bereikbaar zijn;
het sluiten van rook- en/of brandwerende deuren c.q. luiken niet wordt
belemmerd en dat deze voortdurend gesloten zijn;
elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren;
geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur,
gas en/of elektriciteit.
Voor zover een en ander van toepassing is of wordt.

Periodieke controle.
16.1

De nood- en transparantverlichtingsinstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden
gecontroleerd op een goede werking, zo nodig moet de installatie worden gerepareerd.
16.2 De aanwezige kleine blusmiddelen moeten ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd
op een goede werking, waarnodig moeten deze worden gerepareerd.
16.3 Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden
verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van:
verwarmingstoestellen;
verwarmingsinstallaties;
kooktoestellen;
handbrandblusapparaten;
noodverlichting;
transparantverlichting.
Voorzover een en ander van toepassing is of wordt.
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16.4

De registratie van de controle werkzaamheden dient te worden bijgehouden in een speciaal
daarvoor bestemd register.
16.5 De interne alarmeringsinstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd
op een goede werking, zo nodig moet de installatie worden gerepareerd.
16.6 De noodstroomvoorzieninginstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden
gecontroleerd op een goede werking, zo nodig moet de installatie worden gerepareerd.
17

Brandveiligheidsinstructie.
17.1

De rechthebbende op de inrichting moet een brandveiligheidsinstructie samen stellen ten
behoeve van het personeel. Een en ander in overleg met de commandant brandweer.
17.2 De instructie "Hoe te handelen bij brand" moet op diverse goed zichtbare plaatsen zijn
opgehangen. Op de door de met controle belaste functionarissen van de Gemeentelijke
Brandweer aan te wijzen plaatsen moet tevens een instructie worden opgehangen.
17.3 Aan nieuw personeel moet bij in diensttreding de instructie "Hoe te handelen bij brand" zijn
uitgereikt.
18

Bewaking.
18.1

In verband met de brandveiligheid en in het belang van de veiligheid van het publiek of
bezoekers, kan de commandant van de gemeentelijke brandweer bepalen dat de inrichting
wordt bewaakt door personeel van zijn dienst. De omvang van de wachtdienst is ter
beoordeling van de commandant van de Gemeentelijke Brandweer. De kosten van de
bewaking zijn voor rekening van de vergunninghouder.
18.2 De vergunninghouder moet gedogen dat door een functionaris van de Gemeentelijke
Brandweer controle wordt uitgeoefend. De eventueel daaraan verbonden kosten komen ten
laste van de vergunninghouder.
18.3 De met controle belaste functionarissen van de Gemeentelijke Brandweer moeten te allen
tijde worden toegelaten. De bevelen of aanwijzingen door of namens de commandant
brandweer gegeven in verband met de veiligheid moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

19

Algemeen.
19.1

De gebruikstoestemming c.q. -vergunning en/of ontheffing en de gewaarmerkte
plattegrondtekeningen moeten in de inrichting aanwezig zijn. Op verzoek van de met controle
belaste functionarissen van de Gemeentelijke Brandweer moeten deze worden getoond.
19.2 Controle op de constructie van de tijdelijke inrichting c.q. bouwsel zal geschieden door
functionarissen van de afdelingen Bouwtoezicht en de Brandweer. Deze controle zal 24 uur
voor aanvang van de openstelling plaatsvinden. Indien dit op een zon- en/of feestdag valt, zal
de controle plaatsvinden op de hieraan voorafgaande laatste werkdag.
19.3 De directie van het circus dient tijdig, ten minste 1 week voor de voorstelling(en) een aanvang
neemt (nemen), bij de commandant van de gemeentelijke brandweer een plattegrondtekening
(schaal 1:100) in te leveren, waarop duidelijk moet zijn aangegeven:
de grootte van de inrichting van de hoofdtent en nevententen;
het stoelenplan.
de in- en uitgangen en de nooduitgangen (met afmeting);
het aantal en soort blusmiddelen;
de nood- en transparantverlichting.
19.4 Deze vergunning is uitsluitend geldig van……………………….
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Toerneelijst 2003:
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Bevindingen van gemeentelijke brandweren:
Naam korps

:

Plaats

:

Controleur(s) :

Op- en aanmerkingen:

Bevindingen van gemeentelijke brandweren:
Naam korps

:

Plaats

:

Controleur(s) :

Op- en aanmerkingen:

Bevindingen van gemeentelijke brandweren:
Naam korps

:

Plaats

:

Controleur(s) :

Op- en aanmerkingen:
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Bijlage I.
Gegevens hoofdtent

Bijlage II.
Gegevens voortent.

Bijlage III.
Gegevens tribunes.

Bijlage IV.
Plattegrond en stoelenplan hoofdtent.

Bijlage V.
Plattegrond voortent.

Bijlage VI.
Toelichting bijlage 3 hoofdstuk 6.1.1 lid 2 Bouwverordening.

Bijlage VII.
Situering per gemeente.
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Bijlage 7:

Controleformulier

Naam evenement :
Adres evenement :
Datum evenement:
Datum en tijdstip van controle:
Namens organisatie aanwezig bij controle:
Naam brandweer functionaris:

goed fout

nvt

0

0

0

0

0

0

Vergunningsnummer

:

Tel. nr. tijdens evenement :
Tel.
Tel.

Vrijhouden van het terrein
Is het evenement bereikbaar middels een route,
breed 3,50 m. en hoogte 4,20 m.
Zijn de geplaatste afzettingen makkelijk te
verwijderen
Uitgangen en vluchtwegen

:
:

goed fout

nvt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zijn de (nood)uitgangen vrij van obstakels

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Voldoet de sluiting van de (nood)uitgangen
Gordijnen draaien mee met de deuren
Draaien deuren in de richting van de vluchtweg

0
0

0
0

0
0

0

0

0

(Nood)uitgangen aan buitenzijde vrijgehouden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vluchtroute buiten vrij van obstakels (bijv. tuien)
Opstellings conform opstellingsplan, stoelen
gekoppeld.
Liggen de kabels en snoeren vast

0

0

0

Verlichting

0

0

0

0

0

0

Noodverlichting aanwezig

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Vluchtweg aanduiding aanwezig
Nood- en transparantverlichting getest
(Nood)uitgangen voorzien van transparanten
Transparantverlichting aan en goed zichtbaar
Voldoende verlichting aan de buitenzijde

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Stoffering
Versiering vrijgehouden van warmte
afgevende verlichting
Versiering niet gemakkelijk ontvlambaar
(dennegroen, papieren slingers, etc.)
Textiel onbrandbaar (gemaakt)
Versiering op de juiste wijze aangebracht
(> 2,50 meter hoogte)
Blusmiddelen
Zijn er voldoende blusmiddelen (…….stuks)
Keuring blusmiddelen niet verlopen
Blusmiddelen zichtbaar geplaatst en voor
direct gebruik gereed
Overige
Is de evenementen vergunning aanwezig en
zijn de voorwaarden bekend
3 uur voor aanvang gereed voor inspectie
Slangen, klemmen, etc. bij gebruik van
gasflessen
Toestellen voor koken/bakken/braden >1,5 m
van tentdoek of andere brandbare materialen
Veilig gebruik gelbranders/gas/elektriciteit
Barbecue aanwezig
Opslag van lege en volle gasflessen
Afvalcontainers >5 meter van de tent
Waterwinplaatsen bereikbaar

Vindt er nachtverblijf plaats in de inrichting JA / NEE
De totale uitgangsbreedte bedraagt:………………. meter

Het max. aantal toe te laten personen bedraagt:……………..

Opmerkingen:

De hierboven aangegeven onvolkomenheden zijn duidelijk. De vergunninghouder zal er zorg voor dragen dat deze voor aanvang van
het evenement zullen zijn aangepast.
Het evenement voldoet wel / niet aan de eisen betreffende de (brand)veiligheid als gesteld in de Brandbeveiligingsverordening en / of
de gemeentelijke bouwverordening en / of de verleende evenmenten vergunning.
Handtekening
Namens de organisatie:

Handtekening
Inspecteur brandweer
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