Belangrijke aandachtspunten voor evenementen!
Afvalcontainers, dranghekken en stroom
Organiseert u een niet commercieel evenement? Dan kunt u afvalcontainers, dranghekken en stroom
van de gemeente gebruiken. Neem hiervoor contact op met team Wegen via info@sudwestfryslan.nl
of 14 0515. Doe dit minimaal één week voor de datum van het evenement. Informeer naar de kosten
en houd rekening met de voorwaarden. Deze zijn: maximaal tien hekken per evenement en zelf
halen en brengen. Hebt u meer hekken nodig of organiseert u een commercieel evenement? Neem
dan contact op met een verhuurbedrijf.
Busverkeer
Als u wegen wilt afsluiten, moet u dit melden bij Arriva. Dit doet u door een e-mail te sturen naar
stremmingen.fryslan@arriva.nl of door te bellen met de heer F. Kingma (06-52844107).
Dynamische pilaar centrum Sneek
U wilt dat het doorgaande rijverkeer tijdens het evenement in Sneek wordt afgesloten. Om dit te
regelen kan de gemeente de dynamische pilaar instellen, zodat de doorgaande route fysiek wordt
afgesloten. Het is noodzakelijk dat u duidelijk in het draaiboek aangeeft dat u dit wenst.
Evenement op het water
Let op! Voor de activiteiten op of aan het water, moet u mogelijk nog aanvullend een vergunning of
ontheffing bij Rijkswaterstaat, Wetterskip of de Provincie aanvragen.
Brandveilig gebruik
Houd er rekening mee dat het in gebruik nemen of gebruiken van een evenemententerrein of
gedeelte van een evenemententerrein moet voldoen aan de voorschriften van het Besluit
brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Het besluit is te vinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html.
Bouwwerken, podia, tribunes, tenten en andere constructies
Het is van belang, om duidelijk in het draaiboek aan te geven, of u een constructie bouwt voor het
podium. De constructietekening, moeten bij het draaiboek worden ingediend. Een week voor het
plaatsen van de constructie, moet u een afspraak maken met de gemeente voor een inspectie. Dit
doet u door contact op te nemen met het administratief cluster van het team Toezicht Handhaving
en Omgeving via het algemene telefoonnummer 14 0515 of hh.omgevingsrecht@sudwestfryslan.nl.
Verkeersregelaars
Verkeersveiligheid/maatregelen
Als bij het evenement vrijwilligers het verkeer regelen, moeten zij voldoen aan de bepalingen in de
Regeling verkeersregelaars. Op grond daarvan is de aanvrager verplicht:
• de personen die deze taken bij het evenement verrichten een instructie te laten volgen;
• een lijst te overleggen met de namen van personen die de instructie hebben gevolgd;
• deze personen tijdens het uitoefenen van hun taken te voorzien van het wettelijk
voorgeschreven vest voor verkeersregelaars.
Waar kunt u de verkeersregelaars een instructie laten volgen?
U moet uw evenement aanmelden op https://verkeersregelaarsexamen.nl. Via deze website nodigt
u de verkeersregelaars uit om deel te nemen aan de instructie. U ontvangt geen code van de
gemeente. Alle informatie en handleidingen die u hulp kunnen bieden staan op deze website.

Reclame
Het plaatsen van reclame-uitingen is toegestaan, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals
vermeld in het Reclamebeleid. Het Reclamebeleid kunt u vinden op de website www.overheid.nl.
Objecten in de grond
Wanneer u objecten in de grond gaat aanbrengen (bijv. grote haringen voor tenten en podia) moet u
hiervoor een zogenaamde KLIC melding doen om mogelijke schade aan buizen en leidingen in de
bodem te voorkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de site www.kadaster.nl/klic-wionl.

Voorwaarden evenementenvergunning (indien van toepassing voor uw evenement)
Hulpdiensten
1. Gedurende het evenement zijn er tenminste twee beveiligers op maximaal 250
bezoekers/deelnemers aanwezig. Voor elke extra 250 bezoekers/deelnemers moet er één
beveiliger meer aanwezig zijn.
2. Gedurende het evenement zijn er tenminste twee EHBO-ers/BHV-ers op maximaal 500
bezoekers/deelnemers aanwezig. Voor elke extra 250 bezoekers/deelnemers moet er één EHBOer/BHV-ers meer aanwezig zijn.
3. De EHBO-ers/BHV-ers horen voor iedereen duidelijk herkenbaar te zijn.
4. Gedurende het evenement moeten hulpverleningsvoertuigen het evenemententerrein
ongehinderd kunnen bereiken met een vrije doorgang van minimaal 3,50 meter breedte en 4,20
meter hoogte.
5. Brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen
en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.
6. Tussen een bouwsel en/of bouwwerk en de naastgelegen bebouwing is een open ruimte
aanwezig van tenminste 5 meter.
7. Hekken die voor of na het evenement aan de weg staan gestald moeten worden vastgezet,
zodat ze niet verplaatst kunnen worden door onbevoegde personen.
Afval- en reinigingsmaatregelen
1. De openbare weg alsmede de omliggende terreinen moeten na het gebruik schoon en
onbeschadigd worden achtergelaten.
2. Tijdens het evenement moeten er voldoende afvalbakken aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal 1 toilet aanwezig zijn per 150 bezoekers. Heren- en damestoiletten moeten
gescheiden van elkaar zijn.
4. Afvalwater afkomstig van de toiletwagen mag niet worden geloosd op oppervlaktewater. Ook
niet via een zogenaamde overloop van een tank.
5. Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van
moeilijk brandbaar materiaal.
Tijdelijke afsluiting wegen
1. De wegen moeten worden afgesloten met schrikhekken.
2. De schrikhekken moeten bemenst zijn en voorzien zijn van verkeersbord C1.
3. Bij de toeleidingswegen moeten gele aanwijzingsborden worden geplaatst met daarop vermeld
dat de straat is afgesloten in verband met het evenement.
Schenken van (zwak-alcoholhoudende) drank
1. Er moet geschonken worden in plastic bekers.
2. Het is niet toegestaan om sterke drank te schenken.
3. Personen onder de 16 jaar mogen geen zwak-alcoholhoudende drank schenken.
4. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank aan personen beneden de 18 jaar te verstrekken.
Dit moet u duidelijk leesbaar en zichtbaar bij de bar vermelden.
5. Tijdens het evenement moeten er alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn.
6. De verkoop van consumptiebonnen c.q. munten voor zwak-alcoholhoudende drank moet tegelijk
met het evenement stoppen.
7. De eindtijd van de munt- en consumptiebonnenverkoop en de sluiting van de tappunten moet
duidelijk zichtbaar worden aangegeven bij de muntverkoop en tappunten.
8. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, onder invloed van drugs zijn of die
aanstootgevend gedrag vertonen, moeten geweerd of verwijderd worden.

Bouwwerken, podia, tribunes, tenten en andere constructieve objecten
1. De “Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een
Evenementenvergunning” is van toepassing. De richtlijn is te downloaden via www.bwtinfo.nl.
In deze richtlijn is informatie opgenomen over onder andere constructieve veiligheid,
beheersmaatregelen en voorwaarden ten aanzien van het plaatsen van de constructies.
2. Een week voor het plaatsen van een constructief object moet u een afspraak maken met de
gemeente voor een inspectie.
3. Vanaf windkracht 8 moeten er beheersmaatregelen worden getroffen overeenkomstig de
richtlijn. De tent moet dan in ieder geval worden ontruimd. Beheersmaatregelen kunnen
onderdeel zijn van een veiligheidsplan/ontruimingsplan/noodplan/calamiteitenplan.
4. U bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de beheersmaatregelen. In deze
beheersmaatregelen dient ten minste aangegeven te zijn tot welke weersomstandigheden het
bouwsel kan worden gebruikt, het moment waarbij het bouwsel buiten gebruik gesteld moet
worden en de veiligheidsmaatregelen die men dan moet treffen.
5. U bent verplicht zich vooraf en tijdens het evenement op de hoogte te stellen van de
voorspelde weersomstandigheden voor het evenement. Bij voorspellingen die ongunstiger zijn
dan de waarde waarop de bouwsels berekend zijn, moeten de omschreven beheersmaatregelen
uitgevoerd worden, waarbij de nadruk moet liggen op het in veiligheid brengen van de
aanwezige mensen.
Muziek
1. Luidsprekers moeten zodanig worden opgesteld dat het geluid zo min mogelijk in de richting van
de meest nabije woningen wordt afgestraald.
2. Als totale geluidsgrenswaarde voor het gehele evenement geldt het zogenaamde “equivalente
geluidniveau” (Leq) met een waarde van 85 dB(A) en ten hoogste en 95 dB(C) bij woningen of
andere geluidgevoelige bestemmingen.
Standplaats
1.
Bij de standplaats moeten aan de voorzijde voldoende afvalbakken worden geplaatst.
2. Het is verplicht tijdens het evenement rondom de standplaats en in de directe omgeving
weggeworpen of achtergelaten afval te verwijderen.
3. Bij het te koop aanbieden, verkopen of verstrekken van etenswaren moet er voldaan worden
aan de bepalingen, zoals genoemd in het Warenwetbesluit bereiding en behandeling van
levensmiddelen en de aanvullende Warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen (voor meer
informatie: Voedsel en Waren Autoriteit, telefoonnummer 0800-0488).
4. Als er gebruik wordt gemaakt van nutsvoorzieningen, dan geldt ten aanzien van bekabeling en
dergelijke het volgende:
a. De lengte van een kabel/snoer van de elektriciteitsaansluiting tot het middel waarmee
standplaats wordt ingenomen, mag niet langer zijn dan 35 meter (NEN1010).
b. Kabels, leidingen en dergelijke op de standplaatslocatie dienen zorgvuldig te worden
afgedekt met rubberen matten of met gelijkwaardige alternatieven.
c. Het is niet toegestaan om kabels, leidingen, e.d. aan lichtmasten dan wel over de weg
te hangen.
Braderie
1. U ziet erop toe dat alle personen die een standplaats innemen op het evenement de
voorschriften bij deze vergunning in acht nemen.
2. De voertuigen van standplaatshouders mogen niet op het evenemententerrein staan als ze niet
noodzakelijk zijn bij de standplaats.
3. De vrije doorgang naar winkels, bedrijven en/of woningen en de vrije doorgang (minimaal 3,50
meter) voor hulpverleningsvoertuigen van politie en brandweer en het voetgangersverkeer
moet volledig zijn gewaarborgd.
4. Het is verboden om kramen en/of verkoopwagens tegen de gevels van panden te plaatsen.
5. U moet zelf zorg dragen voor een deugdelijke afzetting van het evenemententerrein.
6. Het is verboden kermis- of kermisachtige attracties tussen de standplaatsen te plaatsen.
Hieronder vallen tevens alle speelautomaten in de zin van de Wet op de Kansspelen.

7.
8.

Bij het aanbrengen van merktekens op de openbare weg ten behoeve van de indeling van de
standplaatsen moet gebruik worden gemaakt van materiaal dat gemakkelijk van de openbare
weg te verwijderen is.
Op verzoek van de politie en/of daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente SúdwestFryslân moet u de lijst van inschrijvingen, inclusief inschrijvingen van het handelsregister, voor
de braderie tonen. Deze lijst bevat minimaal:
a. de standplaatshouders;
b. contactgegevens van deze standplaatshouders;
c. de branche waarvoor iedere standplaatshouder heeft ingeschreven;
d. de standplaatshouders die een aansluiting hebben op stroom.

Ringrijden
1. Op de route van het ringrijden moet voldoende ruimte aanwezig zijn. Er moet een afgezette
ruimte zijn om de paarden in te kunnen rijden voordat zij de straat of het terrein oprijden.
Ook voorbij de finish is het noodzakelijk dat er een, voor het publiek niet toegankelijke, ruimte
is waar de paarden kunnen uitlopen. Deze ruimte moet groot genoeg zijn om de paarden en
eventuele rijtuigen een rondje te kunnen laten maken.
2. Gevaarlijke obstakels (bijv. uitstallingen en terras) moeten worden verwijderd.
3. De putdeksels in de straten dienen te worden voorzien van zand.
4. Het parcours moet met vastgeketend hekwerk van het publiek worden afgeschermd.
5. De toegang tot het parcours mag niet toegankelijk zijn voor publiek en zijn afgeschermd met
touw.
6. Het publiek staat achter de dranghekken en zij moeten op de hoogte worden gebracht van de
volgende huisregels:
a. Honden moeten aangelijnd zijn.
b. Het oversteken van het parcours mag alleen op plekken waar een verkeerregelaar staat
en/of wanneer de organisatie aangeeft dat het kan.
c. Kinderen mogen niet op de dranghekken klimmen, dan wel er tussendoor kruipen.
7. U moet de tuigage/aanspanning vooraf controleren of laten controleren door een specialist. Dit
is in het belang van het welzijn van het paard.
8. Voor en na het ringrijden moeten de paarden worden begeleid door grooms.
9. De eventuele EHBO-post moet goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.
Schaatstoertocht
1. De ijswegencentrale moet toestemming hebben gegeven voor het houden van de tocht. Hiervoor
kunt u contact opnemen met de IJswegencentrale:
a. Rayon voormalig Sneek-Wymbritseradiel: de heer S. Joustra, bereikbaar op 0515-489719
of 06-21254559.
b. Rayon voormalig Nijefurd: de heer A. Blom, bereikbaar op 0515-542835 of 06-51929982.
c. Rayon voormalig Bolsward-Wûnseradiel, de heer J. van der Klis, bereikbaar op 0610595900. De IJWC blijft en is verantwoordelijk voor de advisering van de veiligheid op
het ijs.
2. De toertocht moet, samen met de verklaring van geen bezwaar, van de IJswegencentrale, 48
uur voor aanvang van de toertocht, worden gemeld bij de burgemeester.
3. Alle door de KNSB vastgestelde schaatstochten, de Elfstedentocht en Elfmerentocht gaan voor
op overige toertochten.
4. Indien de IJswegencentrale meent, geen verklaring van geen bezwaar af te kunnen geven, voor
de 8-meren schaatstoertocht door de gemeente, dan treden burgemeester en organisatie in
overleg met de operationele diensten, om tot een acceptabele oplossing te komen. Dit kan
leiden tot aanvullende maatregelen bij deze vergunning. Deze aanvullende maatregen, krijgt u
dan per mail doorgestuurd..
5. Overmatige geluidhinder moet worden vermeden.
6. U moet zo spoedig mogelijk voordat de schaatstocht plaatsvindt overleg plegen met de
plaatselijke politie via het landelijke servicenummer 0900-8844.

Springkussens
1. Als de luchtkussens na het opzetten gebreken vertonen, moeten deze eerst worden hersteld
voordat deze in gebruik worden genomen.
2. De luchtkussens moeten worden vastgezet met spanbanden en/of andere deugdelijke
bevestigingsmaterialen.
3. Als er sprake is van neerslag dan moet de stroomaansluiting afgedekt worden.
4. Bij een stroomstoring moeten de deelnemers direct van de luchtkussens worden verwijderd.
5. Bij windkracht 5 moeten de luchtkussens buiten gebruik worden gesteld en moet u de
luchtkussens laten leeglopen.
6. Bij elk opgesteld luchtkussen moet een volwassen persoon toezicht houden en deze persoon mag
het luchtkussen niet onbeheerd achterlaten.
7. Op de springkussens mogen tegelijkertijd maximaal het aangegeven aantal kinderen aanwezig
zijn (welke is aangegeven op het (veiligheids)certificaat van het betreffende springkussen)
en/of het vastgestelde maximaal gewicht.
8. De luchtkussens mogen niet worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, schmink,
kauwgom, dieren en scherpe voorwerpen.
Kermis
1. Het aantal attracties met speelautomaten mag maximaal 5 bedragen.
2. Als de kermis geopend is, moet op of nabij het kermisterrein een voor dames en heren
gescheiden toiletaccommodatie staan die zowel voor publiek als medewerkers toegankelijk is
(eventueel tegen betaling van een geringe vergoeding).
3. De muziek moet centraal geregeld zijn.
4. Bij het plaatsen van hoge attracties moet u rekening houden met een vrije ruimte van minimaal
6,5 meter rondom de attractie.
5. Verblijfsvoertuigen zoals woon-, slaap-, keukenwagens en dergelijke, alsmede andere voor
transport bestemde voertuigen mogen niet op het kermisterrein aanwezig zijn. Zij moeten
geplaatst worden op (een) daarvoor aangewezen terrein(en).
6. Als de kassa is gevestigd in de woonwagen is plaatsing van het woonwagendeel naast de
attractie alleen toegestaan met toestemming van de brandweer.
7. Als brandveiligheidsvoorzieningen gebreken vertonen die de werking belemmeren, mogen in de
betreffende kermisattractie geen bezoekers worden toegelaten. Dat mag wel als er maatregelen
zijn genomen die de veiligheid van de bezoekers naar het oordeel van de brandweer voldoende
waarborgen. De kosten van genoemde maatregelen zijn voor rekening van de belanghebbende.
8. Alle attractietoestellen moeten voorzien zijn van een geldig certificaat van goedkeuring (CvG)
op basis van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
9. Voor de kermis moet het volgende worden aangeleverd:
a. een lijst met namen en adressen van kermisexploitanten en de toestellen, inclusief RASnummers, die op uw kermis komen te staan;
b. een plattegrondtekening op schaal met daarop de standplaatsen/attracties, inclusief
afmetingen, die op uw kermis komen te staan.
10. De gemeente kan uit veiligheidsoverwegingen de indeling van de kermis wijzigingen.
Survivalrun
Obstakels en EHBO
1. De obstakels/parcours dienen te voldoen aan de parcoursvoorschriften van de survivalrunbond.
https://survivalrunbond.nl/downloads/parcoursvoorschriften.pdf
2. Bij de klim en water obstakels dienen minimaal 2 vrijwilligers (toezichthouders) te staan die
toezichthouden en instructies te geven aan de deelnemers.
3. De toezichthouders moeten er voor zorgen dat de obstakels gedoseerd worden genomen door de
deelnemers.
4. Bij de meest risicovolle obstakels dient minimaal 1 EHBO/BHV-er aanwezig te zijn.
5. Er moet geregeld worden dat EHBO-ers snel van de ene obstakel naar de andere kunnen en snel
naar de EHBO-post.
6. De routes naar het parcours moeten goed bereikbaar zijn voor de ambulance en eventuele
andere hulpverleners.

7. Bekijk de route op overige gevaren zoals berenklauwen, blauwalg, teken en waterkwaliteit.
8. Verwijder tijdig vee van het parcours, inclusief de uitwerpselen.
Eerste hulpposten / EHBO-posten
9. Tijdens de survivalrun dient er een EHBO-post bij start / finish aanwezig te zijn.
Algemene regels (minimale eisen) voor de inrichting van een EHBO-voorziening:
Herkenbaarheid
a. Duidelijk zichtbare verwijzing vanuit het hele evenemententerrein met bij voorkeur
internationale symbolen.
b. Eerstehulpverleners moeten duidelijk herkenbaar zijn.
Bemensing
c. Eerstehulpverleners moeten in het bezit zijn van een geldig eerstehulpdiploma, inclusief
aantekening reanimatie en AED-bediening en dit wanneer nodig kunnen tonen.
Post
d. Een overdekte en verwarmde ruimte van minimaal 25m², bij voorkeur afsluitbaar.
e. Er moet een 220V aansluiting, licht en stromend water zijn.
f. Toilet beschikbaar.
g. Toegankelijk voor brancard en ambulance.
h. Mogelijkheid voor registratie van hulpverlening.
Uitrusting
i. De ruimte moet permanent bemenst zijn.
j. Eerstehulpkoffer met standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis inclusief AED of
volgens EFAM.
k. Tafel/Stoelen/Brancard en/of rolstoel.
l. Communicatiemiddelen (communicatieprotocol EHBO en EHBO naar organisatie).
m. Een plattegrond van het evenemententerrein.
Weersomstandigheden
10. Bij extreem hoge temperaturen (boven de 26 graden Celsius of bij een hittegolf = periode van 4
dagen of meer boven de 27 graden Celsius) en bij het activeren van het hitteplan door het RIVM,
moet de organisatie voorzien in vrije verstrekking van drinkwater door middel van tappunten of
flesjes, dit om calamiteiten te voorkomen. Ook moeten er dan schaduwpunten aanwezig zijn.
11. Bij lage temperaturen of een verwachting van veel wind en neerslag moeten er extra dekens op
de EHBO-post aanwezig te zijn, dit om onderkoeling te voorkomen. Bij extreem slecht weer
moet de activiteit worden afgelast (extreem slecht weer is in ieder geval vanaf code oranje
vanuit het KNMI).
Brandveiligheid en volksgezondheid
Terrein, omgeving en bereikbaarheid
12. Op het evenemententerrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen
en plaatsen waar goederen en afval worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gelegen
dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de
brandweer niet wordt bemoeilijkt of belemmerd.
13. De opstelling van alle tijdelijke bouwwerken en voertuigen op het terrein dient zodanig te zijn,
dat deze door de hulpverlenende diensten onbelemmerd bereikt kunnen worden.
14. De afstand van een tijdelijk bouwwerk tot ieder ander tijdelijk bouwwerk dient dusdanig te zijn
dat redelijkerwijs bij brand, overslag kan worden voorkomen. Bij tenten dient deze afstand
minimaal 5 meter te bedragen.
15. Als de totale oppervlakte van een tijdelijk bouwwerk/tent eventueel in combinatie met een
ander bouwwerk meer bedraagt dan 2.000 m² moet de afstand tussen een tent en een ander
bouwsel minimaal 10 meter bedragen.
16. Wanneer u objecten in de grond gaat aanbrengen (bijvoorbeeld grote haringen ten behoeve van
tenten of podia) is het wenselijk dat hiervoor een zogenaamde Klic melding wordt gedaan om
mogelijke schade aan buizen en/of leidingen in de bodem te voorkomen. Meer informatie
hierover is te vinden op de site van het Kadaster.

17. Indien de toegang van een (tijdelijk) bouwwerk of terrein meer dan 40 meter is verwijderd van
een openbare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang en het openbare
wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor zware voertuigen zoals brandweerauto’s.
18. Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten dient duidelijk de (brandweer)ingang te zijn
aangegeven en het toegangshek gemakkelijk door de brandweer te openen dan wel door een
(eventuele) bewaking geopend te worden. Er moeten maatregelen genomen worden om
parkeren voor de hekken te voorkomen.
Doorgang en afsluiten openbare weg
1. Ten behoeve van de hulpverlenende diensten (brandweer, politie, ambulance) moet een
doorgaande route vrijgehouden worden met een vrije breedte van ten minste 4,50 meter, over
een breedte van minimaal 3,25 meter zijn verhard die geschikt is voor motorvoertuigen met een
massa van ten minste 14.600 kilogram en een vrije hoogte van 4,20 meter. Bij toepassing van
luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de uitgeklapte luifels.
2. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
3. Een doodlopende straat mag geblokkeerd worden over een afstand van maximaal 40 meter
vanaf de voordeur van het verst gelegen huis in het doodlopende stuk.
Tenten
1. De vrije hoogte van een gangpad waarvan meer dan 50 personen gebruik moeten kunnen maken,
moet over de benodigde uitgangsbreedte ten minste 2,1 meter bedragen.
2. Voor iedere 135 personen is 1,0 meter aan vrije (nood)uitgang breedte vereist.
3. De (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de
loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 meter mag zijn.
4. De paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van ten minste 2 meter worden
vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van de tent.
5. Kabels welke op de grond liggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de
kabels gestruikeld kan worden, dan wel op enige wijze niet beschadigd kunnen worden.
6. Een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter tussen de vloer en de tent en het aansluitende
terrein ter plaatse van de uitgangen, moet worden overbrugd door een trap of hellingbaan; de
breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,50
meter. De trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn.
7. Een nooduitgang moet onmiddellijk te openen zijn zonder gebruik van losse voorwerpen en
vanzelf opengaan over de vereiste breedte na het doen van één logische handeling. De logische
handelingen zijn:
a. deurklink naar beneden en de deur naar buiten duwen (alleen toegelaten bij minder dan
100 personen per tent);
b. naar buitenduwen (bijvoorbeeld een paniekbalk);
c. opzijschuiven van een hendel;
d. naar beneden trekken van een hendel of trekkoord.
8. Een nooduitgang kan bestaan uit een harde deur of uit tentdoek.
9. Indien gebruik gemaakt wordt van een deur mag deze niet tegen de vluchtrichting in te openen.
Dit is van cruciaal belang om de doorstroom bij dergelijk uitgangen te waarborgen.
Elektrische installaties en aggregaten
1. Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel op zodanige wijze te
gebruiken, dat het gebruik door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of
aangebracht, gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
2. Daarnaast moet de elektrische installatie nabij verwarming- en/of gasinstallaties veilig
geplaatst zijn.
3. Kabels welke op de grond liggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de
kabels gestruikeld kan worden, dan wel op enige wijze niet beschadigd kunnen worden.
4. Kabelhaspels dienen volledig afgerold te zijn.
5. Een (nood)stroomaggregaat dient op minimale afstand van 5 meter rondom vrij te staan.

Veilig gebruik van bakkramen, bakwagens en (terras)verwarming
1. Voor de opstelling van bakwagens gelden de volgende opstellingseisen:
a. een bakwagen of -kraam waarin voedsel wordt bereid staat op minimaal 5 meter afstand
van een enig bouwwerk opgesteld;
b. kook- en bakactiviteiten, uitgezonderd het frituren, zijn op minimaal 2 meter afstand
van een gevel, zowel links als rechts van de activiteit(en);
c. de situering van de bakwagens of kramen dient dusdanig te zijn dat deze goed
bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Hierbij valt te denken aan het situeren van een
bakkraam aan de rand van het evenement of terrein.
2. In de onmiddellijke nabijheid van een bak-, braad- of frituurtoestel moeten goed passende
deksels en/of een blusdeken aanwezig zijn om het toestel in geval van brand af te kunnen
dekken.
3. Het gebruik van warmte paddenstoelen (terrasverwarming) is in tenten niet toegestaan.
4. Bij het gebruik van verwarmingsinstallaties is steeds voldoende toevoer van verse lucht.
Installaties op gas of vloeibare brandstoffen
1. Een gasflesseninstallatie of kooktoestel is veilig.
2. Gasflessen zijn voorzien van een keurmerk en mogen slechts 10 jaar oud zijn.
3. Het gebruik van gasflessen in tenten is niet toegestaan.
4. Gasaansluitingen en gasslangen zijn veilig voor gebruik.
5. Een opening ten behoeve van de toevoer van verbrandingslucht mag niet worden afgesloten.
Overnachten
1. Indien in een (tijdelijk) bouwwerk of tent, dat hier niet voor is bedoeld, wordt overnacht, dan
wordt voorzien in een vorm van permanente bewaking door een brandwacht of beveiliger.
2. In het (tijdelijke) bouwwerk of tent waarin wordt geslapen is roken, koken, bakken, braden of
een open vuur niet toegestaan.
Ontruiming
1. Een verblijfsruimte heeft zodanige voorzieningen dat het ontvluchten goed kan verlopen.
2. De verantwoordelijke voor de verblijfsruimte stelt een ontruimingsplan op.
3. Een ruimte of gebied heeft, indien bestemd voor meer dan vijftig personen, ten minste twee
uitgangen waardoor een vluchtroute loopt, met een onderlinge afstand van ten minste vijf
meter.
4. De tweede vluchtroute, zoals bedoelt in punt 3, gaat niet over dezelfde vluchtroute.
5. In afwijking van punt 3 heeft een ligplaats van een schip ten minste één vluchtroute.
6. Het personeel dient geïnstrueerd te zijn hoe te handelen bij brand.
Blusmiddelen
1. Er dienen voldoende kleine blusmiddelen aanwezig te zijn om een beginnende brand te
bestrijden. Dit houdt in dat per 200 m2 gebruiksoppervlakte ten minste één blustoestel met een
inhoud van 6 kg blusmiddel beschikbaar is.
2. In de nabijheid van een opslag voor brandbare goederen of een toestel/installatie voor koken
bakken, braden of frituren is een blusmiddel aanwezig.
3. Blusmiddelen dienen voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar te zijn, zodat
er indien nodig direct gebruik van kan worden gemaakt.
Roken en (open) vuur
1. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. De aanwezige asbakken zijn
vlamdovend en van onbrandbaar materiaal.
2. Open vuur is alleen toegestaan wanneer dit op een veilige manier wordt toegepast.
3. Brandgevaarlijke activiteiten vinden plaats op minimaal vijf meter afstand van objecten.
4. Het gebruik van stageflames is alleen toegestaan als deze geleverd zijn door een gecertificeerd
pyrotechnicus. De omgeving mag niet door de stageflames aangestraald worden.
Bekleding, stoffering en versiering

1. Aankleding van een verblijfsruimte levert geen brandgevaar op.
2. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering blijft een vrije ruimte
over van minimaal 2,50 meter. Versiering en kabels over een calamiteitenroute dienen op
minimaal 4,20 meter hoogte te hangen.
3. In een ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.
4. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan vijftig personen
gelijktijdig kunnen verblijven, dienen zodanig te worden aangebracht dat deze niet kunnen
verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden,
struikelen of vallen veroorzaken.
Opstelling van inventaris
1. Bij de inrichting van een ruimte dient rekening gehouden te worden met het tijdig kunnen
ontvluchten. De inrichting van een ruimte is zodanig dat:
a. voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is;
b. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,3 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is,
indien geen inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang.
c. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is,
indien inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang.
2. In een ruimte met meer dan honderd zitplaatsen zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer
bevestigd, zodat de stoelen niet meer kunnen schuiven of omvallen als gevolg van gedrang,
indien die zitplaatsen in meer dan vier rijen en meer dan vier stoelen staan opgesteld.
3. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte
van ten minste 0,4 meter. Deze afstand geldt ook ten aanzien van tussen de plaatsen
aanwezige tafels, indien deze aanwezig zijn.
4. Een rij zitplaatsen die slechts aan één zijde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft niet
meer dan 8 zitplaatsen.
5. Een rij zitplaatsen die aan beide zijden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft maximaal:
a. 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte tussen de rijen niet groter is dan 0,45 meter en de
breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten hoogste 0,60
meter is;
b. 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en de
breedte van het gangpad of uitgang ten minste 0,60 meter is;
c. 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en de
breedte van het gangpad of uitgang ten minste 1,10 meter is.
6. Aanwezige constructies zoals tribunes en podia hebben een bouwconstructie die bestand is
tegen de daarop werkende krachten.
Opslag van brandgevaarlijke stoffen
1. De ruimte waarin één of meer gasflessen voor gebruik staan opgesteld, is, tenzij het een
kampeertent betreft, op de buitenlucht geventileerd door middel van één of meer, niet
afsluitbare ventilatieopeningen, waarvan de grootte en de positie zijn afgestemd op de
hoeveelheid eigenschappen van het gebruikte gas.
Noodverlichting
1. Er is noodverlichting aanwezig in:
a. een verblijfsruimte bestemd voor meer dan 75 personen;
b. een vluchtroute waar meer dan 75 personen op zijn aangewezen.
2. De noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening
gedurende ten minste 60 minuten op de vloer en het tredevlak een gemeten verlichtingssterkte
van ten minste 1 lux.
3. In afwijking van punt 1 is dit niet van toepassing indien de vluchtroute of ruimte wordt gebruikt
bij een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

Natuurbranden
1. Iedereen die zich in een natuurgebied bevind is verplicht de voorschriften op te volgen die het
bevoegd gezag in geval van extreme droogte geeft tot het voorkomen van natuurbranden en het
beperken van de gevolgen van natuurbranden.
Gezondheid
1. Een hulpverlener moet in staat zijn om een generieke basishulp te leveren zonder specifieke
hulpmiddelen. De aantoonbare expertise ligt op het niveau zoals wordt beschreven in de
European First Aid Manual (EFAM) of het Oranje Kruisboekje. Op deze wijze worden de
standaarden die de eerste hulpverleningsorganisaties stellen geborgd.
2. Wanneer in de vergunning staat aangegeven dat er een eerste hulppost aanwezig dient te zijn,
wordt uitgegaan van de volgende voorwaarden:
Herkenbaarheid EHBO-post:
a. er dienen duidelijk zichtbare verwijzingen/bebording geplaatst te worden die vanuit het
gehele evenemententerrein goed zichtbaar zijn, en met voorkeur internationale
symbolen;
b. eerste hulpverleners dienen duidelijk herkenbaar te zijn.
EHBO-post:
a. er dient een overdekte en verwarmde ruimte van minimaal 25m2 beschikbaar te zijn die
bij voorkeur afsluitbaar is, dit kan ook een bestaande locatie zijn;
b. binnen deze post dient een 220V aansluiting, licht en stromend water aanwezig te zijn;
c. aanwezigheid van een toilet;
d. brancard en ambulance toegankelijk;
e. de aanwezigheid van een chill-outruimte voor gebruikers van alcohol en/of drugs;
f. mogelijkheid voor de registratie van hulpverlening.
Bemensing EHBO-post:
a. eerste hulpverleners dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma, inclusief de
aantekening reanimatie en AED-bediening. Op verzoek kan gevraagd worden naar het
aantonen van geldige papieren.
Uitrusting EHBO-post:
a. er dient te alle tijden iemand van de (geneeskundige) organisatie aanwezig te zijn;
b. er dient een eerste hulpkoffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis
inclusief AED of zoals beschreven in de European First Aid Manual;
c. bij sportevenementen geldt: materialen om te koelen en eventueel spalkmateriaal
dienen aanwezig te zijn;
d. (behandel-)tafel;
e. stoelen;
f. brancard;
g. communicatiemiddelen;
h. plattegrond van het evenemententerrein.
3. U dient in het kader van de vergunning te voldoen aan de algemene richtlijnen voor
publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), voor zover
deze betrekking hebben op het evenement. De GGD kan altijd een inspectie instellen in het
kader van naleving van deze richtlijnen. U dient aan deze inspectie bereidwillig mee te werken.
De volledige richtlijnen zijn beschikbaar via http://www.lchv.nl/.

