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INLEIDING  
  

De sector Risicobeheersing van brandweer Kennemerland geeft in dit document antwoord op een 

aantal vragen die veel gesteld worden door evenementenorganisatoren en toezichthouder ten aanzien 

van de praktische invulling van de AMvB brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 

(hierna te noemen de Bbgbop). Hoe kan op onderdelen worden voldaan aan de eisen die worden 

gesteld in de Bbgbop?  

De in dit document gestelde uitvoeringen en oplossingen zijn een praktische interpretatie van eisen uit 

de Bbgbop of normen die daarin genoemd zijn. Dit document bevat aanbevelingen van de brandweer 

voor de brandveiligheid van een evenementen en heeft de functie van een handleiding.  

Het Besluit bgbop kunt u hier vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-08-01 

  

ACTUALISERING  

Voor de invoering van de Bbgbop op 1 januari 2018 zijn brandveiligheidsvoorwaarden opgesteld door 

de brandweer. Deze zijn tot die tijd gehanteerd door de brandweer en het bevoegd gezag. Een groot 

deel van die voorwaarden zijn vervangen door de AMvB Bbgbop. De regels van de Bbgbop zullen niet 

worden herhaald in deze handleiding.  

Deze handleiding zal, indien daar aanleiding voor is, jaarlijks worden geactualiseerd. Bijdragen 

daarvoor kunnen worden aangeleverd aan Brandweer Kennemerland per e-mail: VRK-

OLO@brandweerkennemerland.nl 

  

NADERE VOORWAARDEN  

In specifieke gevallen kunnen ‘nadere voorwaarden’ worden gesteld in de evenementenvergunning op 

basis van artikel 2.4, lid 3 van de Bbgbop. Dit kan als de locatie of de activiteit of een combinatie ervan 

vanwege het risico noopt tot het stellen van nadere voorwaarden aan het gebruik. Bij het stellen van 

nadere voorwaarden moet altijd een motivatie worden aangegeven. Eventueel gestelde nadere 

voorwaarden worden opgenomen in de vergunningsvoorschriften voor het evenement.  

  

GELIJKWAARDIGE OPLOSSINGEN  

In de Bgbop wordt de mogelijkheid geboden in plaats van de in het besluit gestelde eisen een andere 

oplossing te kiezen die voldoet aan de doelstelling van de eis. Indien de doelstelling van één van de 

eisen niet intrinsiek duidelijk is, staat deze aangegeven in een aansturingsartikel. Zie hiervoor art. 5 

van de AMvB bgbop.  

  

MINISTERIËLE REGELING  

Waar in de bgbop wordt verwezen naar NEN, NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-NPR 2577 of PGS 13 en 

15, is daarvan de versie van toepassing die is vermeld in de bij die regeling behorende bijlage I. Deze 

regeling is hier te vinden:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0040761/2018-04-01 

  

EVENEMENTEN IN GEBOUWEN  

De Bgbop is niet van toepassing op gebouwen. Het gebruik van gebouwen dient te voldoen aan het 

Bouwbesluit. In de evenementenvergunning kunnen voorwaarden opgenomen gebaseerd op het 

bouwbesluit die betrekking hebben op evenementen in gebouwen.  

Voor het gebruik van een bouwwerk waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn dient 

een gebruiksmelding bij het bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst) te worden ingediend 

conform Bouwbesluit 2012, art. 1.18 t/m 1.22.  
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1.  BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN EN BLUSWATER  

    

a.  In aanvulling op Bbgbop art. 4.25, lid 3  

Voor het maken van een bocht heeft een brandweervoertuig een binnenbochtstraal van 

minimaal 5,5 meter nodig. Zie ook figuur 1; 

  

  

 figuur 1  

  

b.    In aanvulling op Bbgbop art. 4.25 + 4.26:  

Voor een adequate hulpverlening kan het noodzakelijk zijn dat een evenemententerrein goed 

bereikbaar is, ook als op dat deel van het terrein geen bouwsel of bouwsel met verblijfsruimte 

aanwezig is. Denk daarbij aan reanimatie of hulp bij beknelling. In die gevallen adviseert de 

brandweer het terrein geschikt te maken, zodat een brandweervoertuig ieder punt van het 

evenemententerrein tot op 40 meter kan benaderen;  

    

c.  Calamiteitenroute op het evenemententerrein  

Om het gehele evenemententerrein te kunnen bereiken en weer te kunnen verlaten met een 

brandweervoertuig is het noodzakelijk het evenemententerrein  tweezijdig te benaderen zijn. Dit 

om te voorkomen dat hulpvoertuigen en of bezoekers elkaar kruisen of blokkeren en niet meer 

(snel genoeg) kunnen wegrijden. Indien dit niet mogelijk is dient een keerpunt te worden ingericht 

op het terrein en kunnen extra opstelplaatsen langs de calamiteitenroute noodzakelijk zijn;  

    

d. In aanvulling op Bgbop art. 4.19:  

Brandweer Kennemerland geen gebruik meer van de bekende brandkranen maar van 

watertankwagens. Bij een uitruk (brand) van de brandweer zal in principe altijd een tankautospuit 

(2000 liter bluswater) en waar nodig een redvoertuig aanrijden. Hier komt nu dus ook de 

watertankwagen (17.000 liter bluswater) bij. De afstand waar een watertankwagen kan worden 

opgesteld tot een tankautospuit is maximaal 100 meter. 

De 1e watertankwagen zal in de nabijheid van het incident worden opgesteld en blijft daar ook 

staan. Het vullen van deze watertankwagen gebeurt via een pendelsysteem. Hierbij zullen 1 of 

meerdere watertankwagens worden opgeroepen om deze te vullen. Belangrijk is dus zorgdragen 

voor opstelplaats(en) voor de watertankwagen(s) en de aan -en afvoerroute te waarborgen voor 

de overige watertankwagen(s). Het totale gewicht inclusief 17 m³ water van de watertankwagen 

bedraagt 29.000 kg. Hierbij zal dus naast de 4,50 meter breedte en 4,20 meter vrije hoogte, ook 

rekening moeten worden gehouden met de maximale gewicht o.a. bruggen i.v.m. aanrijroute(s) 

naar evenement en calamiteitenroutes binnen het evenemententerrein. 

 

 

 

4.5m 
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Gemeenten, organisatoren en andere hulpverleningsdiensten dienen rekening te houden met het 

gewijzigde procedure. In de planvorming voor evenementen moet onder andere ook rekening 

gehouden worden met : 

• Opstelplaatsen brandweer. 

• Verkeercirculatie bij plaats incident. 

• Bij opschaling komen er meer brandweervoertuigen.  

• Afmetingen en gewichten brandweervoertuigen. 

 

   Figuur 2  

    

e. Bij gebruik van oppervlaktewater als bluswatervoorziening dient in overleg met de brandweer 

per situatie te worden bepaald of de bluswatervoorziening voldoet. Voor een waterwinplaats is 

een opstelplaats voor een brandweervoertuig nodig van 4x10 meter. Zie ook figuur 3; 

  

  
Figuur 3  

    

f. Hulpdiensten kunnen geen adequaat gebruik maken van een calamiteitenrouten indien deze 

samenvalt met een vluchtroute.  
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2.  VLUCHTROUTES EN ONTRUIMING  

    

a.  Houd rekening met de kans dat op of naast de vluchtroute een calamiteit kan plaatsvinden 

waardoor deze onbruikbaar wordt. Leg in dat geval een tweede onafhankelijke vluchtroute aan;  

    

b.  In aanvulling op Bbgbop art. 3.35  

Voor het veilig vluchten vanaf een evenemententerrein kunnen de volgende ontruimingstijden 

worden aangehouden om veilig te kunnen vluchten en verdrukking tegen te gaan:   

  Ontruimingstijd 

in minuten  

  bij een afstand (in meters)van 

tegenoverliggende uitgangen  

-  1    kleiner dan 40  

-  2    kleiner dan 100  

-  4    kleiner dan 180  

-  8    kleiner dan 400  

-  15    groter dan 400  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figuur 4   

     

c. Verdrukking en struikelen na een schrikreactie zijn risico’s bij een te hoge bezettingsgraad van 

een terrein.  Bij een bezetting van maximaal 2,4 personen per m²  open grond/vloeroppervlakte 

hebben mensen nog een uitwijkmogelijkheid, waardoor de kans op verdrukking minder is;  

    

d. Zichtbaarheid vluchtrouteaanduiding  

Om een vluchtroute veilig te kunnen gebruiken dient deze voldoende zichtbaar te zijn. Bij 

afwezigheid van daglicht of openbare verlichting is voor het veilig vluchten aanvullende verlichting 

noodzakelijk met een minimale verlichting van 1 lux op de grond.  

Laat hiervoor:  

 de vluchtrouteaanduiding naar twee kanten een zichtbaar is;  

 op voldoende hoogte is aangebracht zodat die over de hoofden van mensen zichtbaar is. 

Indien vluchtrouteaanduidingen bij de nooduitgangen niet zichtbaar zijn dienen ook in de 

vluchtweg vluchtrouteaanduidingen te worden geplaatst. 

  

  Figuur 5  
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e. Ontruimingsplan  

Voor evenementen met meer dan 150 personen in een bouwsel met een verblijfsruimte is het 

verplicht conform de AMvB bgbop (art. 4.22) een ontruimingsplan aan te leveren.  Voor kleinere 

evenementen adviseren wij ook een ontruimingsplan op te stellen.  Neem daarbij als 

uitgangspunt een aantal incidenten die bij uw specifieke evenement voor kunnen komen. 

Beschrijf hoe daarbij gehandeld gaat worden en welke hulpmiddelen daarbij nodig zijn, zoals 

hoe alle mensen gewaarschuwd worden, wie hulp verleend en wie het publiek instrueert en 

begeleidt.   

    

    

3.  EVENEMENTEN IN GEBOUWEN  

    

a. Het bouwwerk moet bouwkundig in overeenstemming zijn met de afgegeven bouwvergunning of 

omgevingsvergunning bouwen; 

    

b. Indien een gebouw oorspronkelijk niet is gebouwd als een bijeenkomstgebouw kunnen 

voorzieningen in het gebouw noodzakelijk zijn die niet aanwezig zijn. Deze voorzieningen, 

bijvoorbeeld een uitbreiding van de brandmeldinstallatie, dienen dan alsnog te worden 

aangebracht. Gelijkwaardige oplossingen zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de 

gemeente; 

    

c. Het gebruik van het bouwwerk moet voldoen aan de afgegeven omgevingsvergunning voor 

brandveilig gebruik of aan de gebruiksmelding. Indien deze niet aanwezig is dient bij de 

vergunningaanvraag voor het evenement een tekeningen te worden ingediend waarop de 

onderdelen zijn aangegeven, gelijk aan die van een melding conform Bouwbesluit 2012, art. 1.19. 

Hierbij kan ook een opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening (conform  Bouwbesluit 2012, 

art. 2.118 en de ministeriele regeling bouwbesluit) noodzakelijk zijn om de vluchtveiligheid goed te 

kunnen beoordelen;  

    

d. Alle in het bouwwerk aanwezige brandbeveiligingsvoorzieningen (bijvoorbeeld blusmiddelen, 

noodverlichting en vluchtrouteaanduiding en overige installaties en voorzieningen) moeten 

volgens de daarvoor geldende normen zijn gecontroleerd en onderhouden; 

    

e. Alle in het bouwwerk aanwezige brandbeveiligingsvoorzieningen (bijvoorbeeld blusmiddelen, 

handbrandmelders en vluchtrouteaanduiding) moeten goed zichtbaar en direct bruikbaar blijven; 

    

   

 4.  FIETSEN EN AUTO’S VAN BEZOEKERS  

    

a. Laat fietsen alleen plaatsen in de daarvoor bestemde en gemarkeerde plaatsen. Per fiets is 

ongeveer 1 m² nodig incl. inparkeerruimte. Zorg dat er geen fietsen vlak langs of op de rijbaan 

worden geplaatst; 

    

b. Geparkeerde voertuigen van bezoekers van het evenement mogen de aanrijdroute voor 

hulpverleningsvoertuigen niet belemmeren.  

    

  

5.  OPEN VUUR, PYROTECHNIEK EN WENSBALONNEN  

    

a. De brandweer raadt het gebruik van wensballonnen af. De regels zijn namelijk zo ingewikkeld 

(zie verder in deze tekst), dat het bijna niet mogelijk is om een wensballon veilig op te laten.  

Conform de richtlijnen van de NVWA wordt geadviseerd in ieder geval geen wensballonnen op 

te laten in de volgende situaties:  

• Bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort. Het aantal momenten waarop het is toegestaan 

om een wensballon op te laten is zeer beperkt (max. 18 dagen per jaar).   

• Binnen een straal van 15 kilometer van (zweef)vliegvelden. Schiphol ligt in onze 

Veiligheidsregio.   

• Wanneer er een object aan wordt bevestigd anders dan een door de importeur bijgeleverde 

kaart. De kaarten van de importeur moeten aan een aantal strenge veiligheidsregels voldoen. 
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Wanneer u zelf een kaart of een ander object bevestigd aan de ballon is deze mogelijk niet  

veilig.   

• Wanneer het papier van de ballon beschadigd is.   

• In de omgeving van hoge objecten (huizen, bomen, etc.).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 - Schiphol 

    

b. Om, conform Bbgbop art. 5.2, lid 2, veilig open vuur in de buitenlucht te gebruiken wordt 

geadviseerd de volgende regels in acht te nemen:  

• Er mag geen vuur worden gestookt binnen een afstand van 15 meter van enig bouwsel, boom  

of grote struik; 

• De ondergrond waar open vuur is dient uit moeilijk brandbaar materiaal te bestaan;  

• Bij harde wind (boven de 10,7 m/sec. / bij windkracht 6) mag geen vuur worden gestookt;  

• Er mag alleen vuur worden gestookt bij een zodanige windrichting dat derden van de rook 

  geen hinder ondervinden;  

• Van het ontsteken van het vuur moet ten minste 1 uur tevoren telefonisch mededeling worden  

gedaan aan de alarmcentrale van Brandweer Kennemerland, telefoonnummer  

088-0613902; 

• In de nabijheid van het vuur moet zand en een aantal schoppen voor blussing aanwezig zijn.  

• Vóór het verlaten van het terrein moet het vuur worden gedoofd en de verbrandingsresten met  

een laag zand worden afgedekt; 

• Er dient op te worden toegezien dat de vlammen niet hoger dan 0,5 meter boven de rand van  

  de oliedrums of vuurkorven uitkomen;  

• Er mag uitsluitend hout in blokvorm (geen snippers) worden gestookt;  

• Het verbranden van huisvuil, rubber, plastic, chemicaliën e.d. is streng verboden;  

• De aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de Brandweer met betrekking tot de  

veiligheid, moeten stipt worden opgevolgd; 

• Er dient een volwassen persoon aanwezig te zijn die verantwoordelijk is voor het toezicht op  

de naleving van de gegeven voorwaarde; 

  

Vuurstapels en haarden  

Deze richtlijn is gebaseerd op een kampvuur of gebruik van een vuurkorf of vuurpot.  

Voor grotere vuren, zoals paasvuur of kerstbomenverbranding kan de brandweer gericht advies 

geven. Dien daarvoor een omschrijving van het vuur met locatietekening, omschrijving en 

afmeting van de vuurstapel.  

Stoken in kachels of haarden dient per geval en type kachel of haard bekeken te worden. Geef 

daarbij een omschrijving van de haard en hoe deze geplaatst wordt.  

  

Milieuwetgeving   

Op basis van de milieuwetgeving kan het vereist zijn voor open vuur een ontheffing aan te vragen 

bij de gemeente. Zie Wet Milieubeheer  artikel 10.2 ( verbod verbranding afvalstoffen) en artikel 

10.64 (bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders voor het verlenen van ontheffing op artikel 

10.2)  

   

1
5 
m 

Straal 15 km  
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c.  Open vuur in een bouwwerk  

Open vuur is, o.b.v. Bouwbesluit 2012, Hoofdstuk 7, art 7.10 (restrisico) in gebouwen (behoudens 

in de daarvoor bedoelde stookplaatsen) niet  toegestaan.  

Indien men wil afwijken, dient een verzoek tot ontheffing of evenementaanvraag bij de gemeente 

te worden ingediend.  

  

Bij open vuur overige plaatsen dienen de volgende voorwaarden in acht genomen te worden:  

Er kan gebruik worden gemaakt van specifieke vlam producerende apparatuur, zoals de 

Cometflame, MagicFX Stage Flame, etc. met brandstof vanuit gasbusjes, propaan gasflessen of  

ethanol of eigen gemaakte constructies, gevoed door propaangasflessen.  

Bij de vlam producerende apparatuur dient in aanvulling op onderstaande de veiligheids-

voorschriften van de fabrikant te worden gevolgd.  

 

Algemeen:  

 De bediening van de installatie dient te geschieden door gekwalificeerde personen en\ 
volgens de bijgevoegde bedieningsinstructies; 

 De bedieners van de installatie dienen in bezit te zijn van twee handbrandblusmiddelen 
met een minimale inhoud van 6kg of 6 liter blusmiddel; 

 De ontstekingsbron dient deugdelijk en vast bevestigd te worden op een stabiele 
Constructie; 

 De vlamhoogte dient afgesteld te worden op maximaal 1,5 meter; 

 Afwijkingen hierop dienen in de aanvraag evenementenvergunning te worden vermeld; 

 Rondom de ontstekingsbron mag zich binnen 2 meter, zijwaarts en naar boven, 
geen obstakel, decor, stoffering e.d. bevinden. Bij afwijkende vlamhoogtes dient deze 
afstand evenredig groter te zijn; 

 De vlam dient  een maximale salvo te geven van 3 seconden; 

 De installatie dient uitgevoerd te worden met een zgn. ‘dodemansknop’.   
 

Gebruik propaantank:  

 Conform Bouwbesluit 2012, art. 7.6 mag maximaal 50 liter propaangas tegelijk 
aanwezig zijn in het bouwwerk; 

 De te gebruiken propaantank en slang dienen de vereiste goedkeuringen te 
bezitten, waarbij de slang dient te zijn voorzien van duidelijke herkenbare labels met 
het opschrift ‘gasslang’;  

 De slang van de propaantank naar de ontstekingsbronnen dient deugdelijk en vast 
bevestigd te worden en mag geen vluchtroutes belemmeren; 

    

d.  Indien de evenementenorganisatie of aan de evenementenorganisatie gelieerde partijen 

voornemens zijn pyrotechniek toe te passen, dan dient dit expliciet in de evenementenaanvraag te 

worden aangegeven. De wijze van uitvoering van pyrotechniek betreft te allen tijde maatwerk en 

dient te worden uitgevoerd en voorbereid door een gecertificeerd pyrotechnisch persoon. De 

aanvrager dient te onderzoeken of de pyrotechniek valt onder de werking van het vuurwerkbesluit 

en dient de uitkomst hiervan in de aanvraag te vermelden.  

    

    

6.  TENTEN  

    

a. De NEN 8020-41 is van toepassing bij tenten met meer dan 150 personen in een verblijfsruimte 

(of aanwezigheid van kinderen of gehandicapten of bij nachtverblijf) op een aantal onderdelen, 

genoemd in de Bbgbop:  

- art. 3.16, lid 3 (beperking rookontwikkeling);  

- art. 3.21, lid 3 (beperking uitbreiding brand);  

- art. 3.31, lid 3 (brandveilig vluchten uit een bijeenkomstentent);  

- art. 4.16, lid 4 (doorgang vluchtroutes);  

- art. 5.15, lid 3 (brandveilig vluchten uit een bijeenkomstentent); 

  

Voor wat betreft de toepassing van blusmiddelen verwijzen wij naar art. 4.20 van de Bbgbop. 

Raadpleeg  de gemeente voor controle van de constructieve veiligheid en de noodzaak voor het 

leveren van een tentboek.  
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b. Vluchtroutes vanaf de tent uitgangen  

Wij willen er op wijzen dat voor het veilig vluchten ter breedte van de uitgangen een vrije doorloop 

minimaal ter breedte van de uitgang op het terrein moet doorlopen naar de vluchtroutes het terrein 

af; 

  

c. Versieringen in de tent  

Plaats geen brandbare materialen, denk daarbij zowel aan inrichting als versieringen, in of nabij 

vluchtwegen of in de buurt van elementen die warm kunnen worden, zoals lampen of elektrische 

bedrading.  

 

     

7.  GASFLESSEN en BARBECUEËN   

    

a.  Werkvoorraad gasflessen  

Om aan de eisen voor wat betreft  de werk- en dagvoorraad gasflessen te voldoen aan de  

PGS15, waar in de BGBOP, art. 5.7, lid 3 naar wordt verwezen kunnen onderstaande 

aanwijzingen worden aangehouden:  

 In of nabij een kookpunt/fornuis mogen alleen gasflessen aanwezig zijn die worden 

gebruikt of als werkvoorraad voor één dag nodig zijn. ( max 125 liter waterinhoud bij 

bouwsels evenementen en in gebouwen maximaal 115 liter waterinhoud) 

 Gasflessen moeten rechtop staan;  

 Gasflessen moeten zodanig worden vastgezet dat omvallen is uitgesloten;  

 Lege gasflessen dienen op eenzelfde manier behandeld te worden als volle flessen.  

    

c.  Conform de PGS15 dienen gasflessen, met uitzondering van de noodzakelijke werk-

voorraad, worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening 

(gasflessendepot). Een gasflessendepot conform de PGS15 voldoet o.a. aan:  

 vier zijden omsloten door een muur of staalconstructie;  

 de toegang moet zijn afgesloten voor onbevoegden;  

 een vlakke  vloer te hebben, en vervaardigd van onbrandbaar materiaal;  

 aan de buitenzijde, op of nabij de ingang,  te zijn voorzien van de duidelijk leesbare 

tekst :  

‘GASFLESSENDEPOT’ en ‘OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN 

VERBODEN’;  

 een afstand te hebben tot bouwwerken, tenten of andere objecten waarin zich mensen 

kunnen bevinden van minimaal 5 meter bij een opslag tot maximaal 2500 liter 

totaalinhoud en minimaal 10 meter bij een opslag boven 2500 liter totaalinhoud van de 

flessen;  

 een afstand te hebben tot de grens van het evenemententerrein van minimaal 3 meter 

bij een opslag tot maximaal 2500 liter totaalinhoud en minimaal 5 meter bij een opslag 

boven 2500 liter totaalinhoud van de flessen;  

 minimaal 5 meter afstand te hebben tot kelderopeningen en openingen die in verbinding 

staan met de riolering, bijvoorbeeld straatkolken, en minimaal 7,5 meter tot  

aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die gelegen zijn op minder dan 1,5 meter 

boven het maaiveld.;  

 Butaan- of propaanfles, waarvan de goedkeuring door een AKI niet, of blijkens de 

ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden, heeft plaatsgevonden, mag niet in of nabij 

de kraam aanwezig zijn.  (Wanneer een leverancier aan bepaalde voorwaarden voldoet 

kan de herkeurtermijn voor LPG/propaan/butaan flessen worden verlengd van 10 naar 15 

jaar. Deze termijnen zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn voor Transportabele 

Drukapparatuur (TPED), en in Nederland geïmplementeerd via de Regeling vervoerbare 

drukapparatuur.). 
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   Figuur 8 - Keurmerk 

    

c. BARBECUE  

Houd rekening met onderstaande punten voor het veilig gebruik van een barbecue:  

 Plaats de barbecue op een stevige stabiele ondergrond;  

 Ontsteek de barbecue niet met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus, e.d.  

 Doof na afloop van de barbecue de verbrandingsresten en dek deze af met een laag 

zand of aarde;  

 Houd bij een barbecue tenminste één draagbaar blustoestel (met minimaal 6 kg inhoud 

blusmiddel) bij de hand.  

    

    

8.   OMGEVING  

a. Het evenement mag geen nadelige gevolgen voor de veiligheid van de omgeving hebben. De 

nooduitgangen en de aansluitpunten van droge blusleidingen van de omliggende gebouwen 

dienen bruikbaar te blijven; 

    

b. Buiten het evenemententerrein dient voldoende ruimte te zijn om veilig te kunnen vluchten en 

doorstroming van mensen mogelijk te maken. Er moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat er 

gevlucht wordt op de rijbaan van een weg of dat vluchtende mensen uitkomen op een naar 

verhouding smalle doorgang.  

   

    

9.  BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET HOUDEN VAN AUTO-MOTORCROSS 

en TREKKER-TREKWEDSTRIJDEN 

 

Veiligheidsvoorschriften voor een rennerskwartier in de buitenlucht 

a. In het rennerskwartier geldt een totaal verbod voor roken en open vuur 

(laswerkzaamheden). Dit verbod moet met borden zijn aangegeven; 

b. De benodigde brandstof moet in deugdelijke reservoirs zijn opgeslagen; 

c. De maximale hoeveelheid brandstof mag per deelnemer niet meer bedragen dan 20 liter; 

d. Veiligheidsvoorschriften voor een rennerskwartier binnenin een sportcomplex; 

e. In het rennerskwartier geldt een totaal verbod voor roken en open vuur 

(laswerkzaamheden). Dit verbod moet met borden zijn aangegeven; 

f. Reparatiewerkzaamheden en het vullen van brandstoftanks moeten buiten het gebouw 

plaats vinden; 

g. De brandstofvoorraad moet buiten het gebouw op afstand van minimaal 5 m van het 

gebouw zijn opgeslagen; 
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h. De afvoer van uitlaatgassen uit het gebouw moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat er voor het 

publiek tijdens het evenement geen gevaar ontstaat; 

i. In een rennerskwartier moet per motor/trekker een draagbaar blustoestel aanwezig zijn; 

j. In de opslagplaats voor de brandstofvoorraad moeten minimaal twee draagbare 

blustoestellen aanwezig zijn. 

Branche voorschriften 

a. Voor autocross wedstrijden zijn er branche richtlijnen. In Nederland zijn er diverse organisatie 

met hun eigen brancherichtlijnen en voorschriften, bijvoorbeeld die van de KNAF; 

b. Voor motorcross wedstrijden zijn er branche richtlijnen. In Nederland zijn er diverse organisaties 

met hun eigen brancherichtlijnen en voorschriften, bijvoorbeeld die van de KNMV. Dit onderdeel 

is brandweer overstijgend en dient binnen de gemeente nader te worden uitgewerkt. 

  

10. VEILIGHEIDSMAATREGELEN OPTOCHTEN 

 

Algemeen 

Om de kans op het ontstaan van brand of ander incident te beperken zijn er op de scenario’s 

‘brand’, ‘beknelling of verwonding bij de opbouw van constructies’ een aantal maatregelen 

geformuleerd. 

 

Veiligheidsvoorschriften  

a. Er is een routetekening en een plattegrond waar eventuele andere activiteiten plaatsvinden in  

    verband met bereikbaarheid van de hulpdiensten; 

b. Er is een draaiboek/programma met daarin opgenomen een brandveiligheidsplan en een 

    beveiligingsplan; 

 

c. Technische voorschriften voor voertuigen en aanhangwagens; 

 

d. De mate van brandbaarheid van de toegepaste materialen is zodanig beperkt, dat de kans 

    opbrandvoortplanting klein is. Hieraan wordt voldaan indien het onderdeel: 

 onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064 

 een dikte heeft van ten minste 3,5 millimeter en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in 

NEN 6065, of 

 een dikte heeft van minder dan 3,5 millimeter en over de volle oppervlakte is verlijmd 

met een onderdeel als bedoeld onder b; 

 

e. Er wordt uitsluitend goedgekeurde apparatuur (KEMA-keur en dergelijke) toegepast; 

 

f. Er zijn geen brandbare vloeistoffen of brandbare gassen aanwezig anders dan brandstof in 

    gesloten tanks van voertuigen (tractie) en aggregaten (energievoorziening); 

 

g. De deelnemers zijn geïnstrueerd wat te doen bij brand; 

 

h. Uitlaatgassen van verbrandingsmotoren (van voertuigen of aggregaten) worden zo afgevoerd 

    dat personen in of op de voertuigen of aanhangwagens niet worden blootgesteld aan de  

                  uitlaatgassen; 
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i. Toegepaste materialen dragen niet in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van brand en 

    het ontstaan van rook. Hieraan wordt voldaan indien het onderdeel: 

 onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064 

 een dikte heeft van ten minste 3,5 millimeter en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 

6065, of 

 een dikte heeft van minder dan 3,5 millimeter en over de volle oppervlakte is verlijmd met 

een onderdeel als bedoeld onder b. 

 

 

11. Mobiel Energie Opslag Systemen (EOS-systemen) 

 Voor wat betreft de technische eisen die gesteld worden aan een mobiel EOS systeem  

 Zijn de voorwaarden naar de circulaire risicobeheersing lithium ion energiedragers opgesteld als 

voorloper op de in ontwikkeling zijnde PGS 37. 

 

Eisen aan de plaatsing van het EOS 

a. Plaats het EOS-systeem aan de rand van het evenementengebied, zo ver als mogelijk 

verwijderd van publiek; 

 

b. Hou rekening met de te verwachten windrichting tijdens het evenement. Meestal is de 

windrichting zuidwest. Dit kan echter tijdens het evenement anders zijn; 

 

c. Zorg voor een stabiele ondergrond, ook bij natte omstandigheden; 

 

d. Het EOS-systeem moet aan vijf zijden bereikbaar zijn voor voertuigen van de brandweer; 

 

e. Een veilige afstand tot omliggende gebouwen of bouwsels bedraagt 5 meter; 

 

f. Bluswaterafvoer, afhankelijk van wijze van koeling; 

 

g. Om het EOS-systeem dient een degelijke aanrijbeveiliging aanwezig te zijn; 

 

h. Plaats het EOS-systeem zo ver mogelijk van kwetsbare objecten; 

 

 

Eisen aan de organisatie 

a. Organisator moet calamiteitenplan hebben met specifieke aandacht voor een incident met het 

EOS-systeem. In het calamiteitenplan dient het scenario totale ontruiming bij een incident met 

het EOS-systeem uitgewerkt te zijn. 

 

b. Het EOS-systeem dient continu gemonitord  te worden op situaties welke kunnen leiden tot een 

thermal runaway;.  

 

c. Een bekwaam persoon dient binnen 30 minuten ter plaatse te zijn om eventuele storingen of 

andere incidenten aan het EOS-systeem op te lossen, danwel het EOS-systeem uit te 

schakelen zodat verdere escalatie voorkomen wordt; 

 

d. Aanduiding op de EOS-systeem zodat deze van buitenaf herkenbaar is als EOS –systeem met 

verder de volgende gegevens: geïnstalleerd vermogen, naam beheerder / eigenaar, 

noodtelefoonnummer en type batterij; 

 

e. Contact met brandweer Kennemerland, sector risicobeheersing inzake inspectie voor 

ingebruikname; 
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 Figuur 9 

 

 

12. OVERIGE  

    

a. Vul ballonnen uitsluitend met onbrandbaar gas (b.v. helium);  

    

b. Plaats aggregaten minimaal 5 meter van brandbare objecten/materialen af;  

    

                        Figuur 10 

    

c. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd, dat niemand ermee in aanraking kan 

komen of over kan struikelen. Kabels over vloer of grond dienen te worden afgedekt met 

matten;  

    

d. In aanvulling op artikel 4.20 in de Bbgbop adviseren wij ook blusmiddelen nabij brandbare 

objecten op het terrein te plaatsen, bijvoorbeeld bars, elektrisch apparaten, kramen of 

speelobjecten; 

  
e. Gebruik alleen kleurpoeders die, verspreid door de lucht, onbrandbaar zijn en getest, door een 

onafhankelijk instituut, op explosiviteit en brandbaarheid als liggend stof en als stofwolk.  

Let hierbij op:  

 dat er voor het brandrisico geen onderscheid is tussen het gebruik binnen of in de 

buitenlucht;  

 dat onbrandbaar stof als stofwolk wel brandbaar kan zijn (ter vergelijking: staal is niet 

brandbaar staalwol wel);  

 er producten in de handel zijn die niet of niet voldoende getest zijn op brandveiligheid;  
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f. Zorg er voor dat op het evenemententerrein aanwezige aankleding, versiering, decors e.d. 

moeilijk ontvlambaar zijn, of door een behandeling (impregneren) moeilijk ontvlambaar zijn 

gemaakt; 

 

g. Van het impregneerwerk dient tijdens een inspectie voorafgaande aan het evenement een 

attest te worden overlegd. In een dergelijk attest dient ten minste te zijn beschreven:  

 de omvang van het impregneerwerk  

 de firma die het impregneerwerk heeft uitgevoerd  

 het gebruikte impregneermiddel en de wijze van verwerken  

 een handtekening van de eindverantwoordelijke voor het impregneren;  

    

h. Plaats brandbare objecten (containers, dixies en etc.) minimaal 5 meter uit de gevel.  Bij 

monumentale panden en panden van culturele waarde (denk daarbij aan musea die niet in 

een monument gevestigd zijn) kan het nodig zijn brandbare objecten verder dan 5 meter van 

de gevel te plaatsen.  
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