Brandveilige
evenementen
Algemene brandveiligheidsvoorschriften

Organiseer
een
brandveilig
evenement

Elk evenement heeft veiligheidsrisico’s. Deze
risico’s zijn van veel (f)actoren afhankelijk. Om
tot een goed veiligheidsniveau te komen, is het
raadzaam uw evenement en waar u rekening mee
dient te houden, vooraf goed in beeld te brengen.
Maak daarom voor uzelf een plan wat u wilt
organiseren en waar de risico’s zitten voor u en
uw bezoekers. Met deze folder helpen wij u op
weg bij het organiseren van een (brand)veilig
evenement.

1 Waar moet ik aan denken
bij het organiseren van een
evenement?
Zorg dat u de risico’s van uw evenementenlocatie kent
en wegneemt:
U maakt met uw activiteit  /  evenement gebruik van de mogelijkheden van een openbare ruimte. Vragen die u onder andere
moet kunnen beantwoorden zijn:
• Hoeveel mensen kunt u kwijt en wanneer is het vol?
• Is uw evenementenlocatie goed te bereiken?
• Zijn er (brand)veiligheidsrisico’s voor uw omgeving / buren?
• Is er in de directe omgeving ook een evenement dat uw
evenement zou kunnen beïnvloeden?
• Organiseert u een evenement in een gebouw? Dan gelden
andere regels. Informeer hierover uw gemeente.

Kent u de risico’s van en voor uw bezoeker en hoe gaat
u deze beheersen?
Zorg dat u naast het aantal bezoekers ook weet wie er op uw
evenement komen. Vragen die u onder andere moet kunnen
beantwoorden zijn:
• Wie is de doelgroep?
• Zijn er risico’s bij uw doelgroep (bijvoorbeeld imago,
drankgebruik, kwetsbaarheid, etc.) waar u rekening mee
moet houden?
• Maakt u gebruik van toegangskaarten of is het vrije inloop?
• Heeft u invloed op de in- en uitstroom van bezoekers?

Kent u de risico’s die passen bij uw activiteit?
Bedenk vooraf scenario’s die mogelijk kunnen plaatsvinden en
hoe u daarop moet anticiperen. Denk daarbij aan brand, storm,
massale paniek, etc.

2 Wat moet ik hiervoor
aanleveren?
Indieningsvereisten evenementenvergunning  / gebruiks
melding
Bij het aanvragen van een evenementenvergunning  / gebruiksmelding dienen gegevens verstrekt te worden waarin duidelijk
wordt wat de inhoud van het evenement is en welke risico’s
dit eventueel met zich meebrengt. Om een goede beoordeling
te doen, moeten de gegevens voorzien zijn van de volgende
punten:

Overzicht evenemententerrein:
•

•
•

een situatieschets met de indeling (bv. tenten, kramen,
aggregaat, nooduitgangen) van het evenemententerrein
met een Noordpijl;
een plattegrond met een maat- (afstanden) of schaal
aanduiding van 1:50, 1:100 of 1:200;
totaaloverzicht van evenemententerrein met mogelijke
aanrijroutes voor de hulpverleners.

Veiligheid:
•

•

Vermeld in uw draaiboek en / of veiligheidsplan hoe u uw
basishulpverlening inricht op de volgende gebieden:
- ontruiming van het evenemententerrein;
- verlenen van eerste hulp;
- bestrijden van een beginnende brand;
- alarmeren, opvangen en informeren van de hulp
verleningsdiensten.
Beschrijf in uw draaiboek mogelijke risicovolle scenario’s
voor uw evenement en wat u hier tegen gaat doen. Hier
kunt u denken aan brand, slecht weer, et cetera.
Naast de brandweer kunnen andere hulpdiensten aan
vullende verwachtingen hebben voor het uitwerken van
de risicovolle scenario’s.

3 Overige zaken waar u onder
andere rekening mee dient te
houden
•

•

•
•

•
•

Hulpverleningsdiensten moeten het evenement(enterrein)
altijd kunnen bereiken. Houd daarbij rekening met een
minimale doorgangsbreedte van 4,5 meter (waarvan
3,25 meter verhard) en een minimale doorgangshoogte
van 4,2 meter.
Houd vluchtwegen vrij over de gehele breedte, zodat de
bezoekers onbelemmerd het terrein / evenementenlocatie
kunnen verlaten als de situatie daarom vraagt.
Zorg dat wegafsluitingen kenbaar zijn gemaakt.
Hekwerken of andere obstakels, die de doorgaande route
blokkeren dienen, snel en gemakkelijk kunnen worden
verwijderd.
Aanrijdroutes en calamiteitenroutes dienen niet gehinderd
te worden door bezoekersstromingen.
Zorg dat de aanwezige brandkranen, aansluitpunten van
droge blusleidingen en andere bluswatervoorzieningen
altijd worden vrij gehouden. Rondom een brandkraan moet
een vrije ruimte van 1,00 m aanwezig zijn.

De minimale brandveiligheidsregels zijn terug te vinden in het
‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen’ (BGBOP). Zorg dat u deze regels kent om risico’s te
verminderen en / of weg te nemen.
Voor diverse andere activiteiten rondom evenementen zijn
folders gemaakt. Zie op de website van www.brandweer.nl
hoe u uw evenement voor de andere activiteiten (brand)veilig
kan organiseren.
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In deze folder…
Deze folder is tot stand gekomen om u te onder
steunen in de voorbereiding van het organiseren
van een brandveilig evenement. In deze folder
staan punten zoals algemene voorwaarden,
maar ook indieningsvereisten en overige zaken
waar u rekening mee dient te houden. Door
het uitwerken van de punten in deze folder en
hier vervolgens invulling aan te geven in uw
draaiboek of veiligheidsplan, doorloopt u uw
vergunningsverleningsproces sneller om uiteinde
lijk tot een brandveilig evenement te komen.
Indien u specifieke vragen over brandveiligheid
heeft, kunt u in uw aanvraag voor een ver
gunning hiervoor een bericht sturen naar
uw gemeente of naar uw veiligheidsregio.

www.brandweer.nl/brandveiligheid

