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en datum vermelden.
Datum
31 juli 2013
Onde-erp
evenementenvergunning
Bijlagetn)
brandweeœoorschriqen
Geachte heer Van der Heijden,
In uw verzoek, dat ik heb ontvangen op 17 juni 2013, vraagt u vergunning voor het houden van de
Harley Davidson lnternationale Clubdagen voor 600 personen op een gedeelte van het strandbad
van recreatiecentrum Maarsseveense Plassen. De activiteiten vinden plaats op vrijdag 20 september
2013 vanaf 16.00 uur tot en met zondag 22 september 2013 tot 11.00 uur. In deze brief Ieest u mijn
beslissing op uw verzoek. Tevens leest u de beslissing van het college omdat sprake is van
ve|chillende bevoegdheden.
Vergunning voor het evenement
Om een dergelijk evenement te mogen houden heeft u een vergunning nodig op grond van artikel
2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Uw vecoek is getoetst aan de weigeringsgronden in
de APV en aan het ter zake vastgestelde Uitvoeringsbeleid Evenementen. Tevens is uw aanvraag
om advies voorgelegd aan politie, brandweer en diverse disciplines (verkeer, veiligheid) binnen de
gemeente.
Bij toetsing aan het Evenementen Uitvoeringsbeleid kom ik tot de conclusie dat sprake is van een
evenement dat valt binnen de risicocategorie C en dat op basis daarvan en vanwege het feit dat door
de diverse diensten een positief advies is uitgebracht, vergunning kan worden verleend. De
voorschri|en die ik hieraan verbind vloeien voort uit de belangen die het betre|ende artikel
beschermt.
Voo|chri|en die aan de vergunning zijn verbonden
algemeen
@ Deze vergunning is geldig voor het houden van de Harley Davidson lnternationale Clubdagen op
vrijdag 20 september 2013 vanaf 16.00 uur tot en met zondag 22 september 2013 tot 1 1.00 uur.
@ Aanwijzingen van politie en gemeentelijke toezichthouders moet u stipt en onmiddellijk
opvolgen.
@ U moet de bezoekers erop wijzen dat zij bij aankomst en vertrek geen onnodige geluidsoverlast
voor omwonenden veroocaken.
* Personen beneden de Ieeftijd van 16 jaar moeten duidelijk te onderscheiden zijn en geen
alcoholische dranken verstrekt krijgen.
@ Degene die aanspreekpunt is binnen de organisatie moet bij de politie schriqelijk bekend maken
onder welk telefoonnummer hij/zij bereikbaar is.
@ U dient er voor te waken dat er in de uren tussen 00.00 uur en 08.00 uur niet onnodig met
motoren wordt gereden op de wegen rondom de Maarsseveense Plassen.
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. Uiterlijk één week voor het evenement moet u de direct omwonenden van het strandbad
Maarsseveense Plassen, zijnde de bewoners van de Herenweg, Gageldijk, Oudedijk,
Westbroekse Binnenweg en de Nedereindsevaad gericht schriqelijk op de hoogte stellen van dit
evenement.
@ Wanneer u de voorschriqen niet naleeft, kan deze vergunning worden ingetrokken. Ik verzoek u
daarom met klem de vergunningvoorschriqen in acht te nemen en al het nodige te doen dat aan
een goed verloop van het evenement kan bijdragen.
veiligheid
. Het veiligheid- en calamiteitenplan dient deze avond in de tent aanwezig te zijn en op verzoek te
worden getoond.
* U mag geen drugsgebruik en handel tolereren en dient direct op te treden als dit wordt
geconstateerd en u dient de politie op de hoogte te brengen.
* U moet er voor zorgen dat de mensen van de organisatie voor deelnemers duidelijk herkenbaar
op het feest aanwezig zijn (b.v. door het Iaten dragen van gele of oranje hesjes) en in
samenspraak met de beveiliging de beveiligings- orde,- en hulptaken effectief uitvoeren.
* U mag uitsluitend plastic glazen en servies gebruiken.
@ U dient gebruik te maken van minimaal 10 beveiligers (waarvan minimaal 4 gecedificeerde). Zij
zijn veran|oordelijk voor de beveiliging c.q. het feest:
. Tijdens het muziekfeest dienen zowel de 4 gecedificeerde beveiligers als de 6 beveiligers
van de organisatie te worden ingezet.
. Gedurende de nacht dienen ten minste 2 gecedificeerde beveiligers de bewaking van het
terrein te verzorgen.
@ U dient de beveiliging op te schalen wanneer de situatie dat vereist.
@ De beveiliging moet meelopen met het uitgaande publiek en zoveel mogelijk de bezoekers van
het terrein begeleiden.
Advies Veiligheidsregio Utrecht (GHOR)
Uw aanvraag is om advies voorgelegd aan de Veiligheidsregio Utrecht (GHOR). Wij hebben het
advies van de veiligheidsregio overgenomen. De volgende voorschriqen vloeien hieruit voort.
* In totaal moeten er 3 Eerste Hulpverleners aanwezig zijn.
* De Eerste Hulppost is duidelijk herkenbaar.
* De Eerste Hulppost is bereikbaar voor ambulances.
* De Eerste Hulppost moet communicatieapparatuur hebben om de ambulance en andere
hulpdiensten te waarschuwen.
* Communicatie tussen Eerste Hulp en organisatie is gewaarborgd.
* De Eerste Hulpverleners hebben de beschikking over een AED (Automatische Externe
Defibrillator).
Geluidnorm voor de muziek
De muziek die ten gehore wordt gebracht maakt onderdeel uit van de evenementenvergunning. De
muziek is toegestaan op 21 september vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 22 september 01.00 uur. Het is
niet toegestaan om muziek ten gehore te brengen buiten deze tijden.
Voor het gebied rond de Maarsseveense Plassen geldt een zogenaamde lo-dagenregeling. Deze
regeling houdt in dat er niet meer dan 10 evenementen of activiteiten mogen worden gehouden die
meer geluid veroorzaken dan gebruikelijk is rond de Maarsseveense Plassen.
Deze regeling houdt in:
1. Op 3 dagen mogen er grote muziekevenementen worden gehouden waarvoor een maximaal
geluidsniveau is vastgelegd:
- 75 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 70 dB 4/) tussen 19.00 en 23.00 uul;
- 65 dB 4A) tussen 23.00 en 01.00 uur;
- 35 de (A) tussen 01.00 en 07.00 uur
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De maximale geluidsniveaus (LAmax) geluidsniveaus, voor zover deze een gevolg zijn van de
activiteiten van het evenement mogen, gemeten in de meterstand ''fasf', ter plaatse van
woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen niet groter zijn dan:
- 80 dB(A) tussen 07.00 en 23.00 uur;
- 75 dB(A) tussen 23.00 en 01.00 uur.
2. Op het evenemententerrein is een dB(C) norm toegestaan die 12 de boven het geluidsniveau in
dB(A) Iigt. De dB(A) norm op de gevels van woningen van derden blijft zoals hiervoor is
omschreven onveranderd.
3. Geluidsmetingen dienen plaats te vinden conform de Handleiding meten en rekenen
Industrielawaai 1999, met de uiàondering dat bij de toetsing, voor zover het muziekgeluid betreft,
geen toeslag voor muziekgeluid (de zogenoemde muziekstrasactor) wordt toegepast;
4. Buiten de uren vermeld onder 1 van deze voorschriqen dient u te zorgen dat de (geluidsloverlast
voor naburige woningen en bedrijven tot een acceptabel niveau beperkt blijft.
Geluidsmeting door de Omgevingsdienst Regio Utrecht
De organisatie van het evenement is te allen tijde veran|oordelijk voor de naleving van de
geluidsnormen. Het geluidsniveau kan overdag en 's-avonds steekproefsgewijs worden gemeten
door de Omgevingsdienst Regio Utrecht, waarbij zonodig nadere eisen kunnen worden gesteld
waaraan u direct moet voldoen.
Onthe|ingen op grond van de Zondagswet
Om een evenement te houden op zondag voor 13.00 uur heeft u een ontheffing nodig op grond van
artikel 4 Iid 3 van de Zondagswet. Deze ontheffing verleen ik u hierbij.
Vergunning plaatsen tent
Om een tent te mogen plaatsen heeft u een vergunning nodig op grond van adikel 3 van de
Brandbeveiligingsverordening. Deze vergunning verlenen wij u hierbij voor de periode van 19
september tot en met 22 september 2013 (dit is inclusief de op- en afbouwperiode) op het
evenemententerrein.
Brandveiligheidvoo|chrioen
De brandveiligheidvoorschriqen van de brandweer zijn bij deze brief gevoegd. Deze voorschriqen
moet u nakomen.
Aansprakelijkheid/schade
U bent als vergunninghouder verplicht redelijke|ijs alle maatregelen te treffen die kunnen
voorkomen dat de gemeente of derden door of vanwege het gebruik van deze vergunning schade
ondewinden. De gemeente accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade of ongevallen die
door of vanwege het verlenen van deze vergunning ontstaat. Schade aan eigendommen van de
gemeente worden bij u in rekening gebracht.
Gebruik gemeentelijke materialen en faciliteiten
Voor het gebruik van dranghekken, stroom en verkeerstechnische middelen neemt u contact op met
het secretariaat van de afdeling Wijken en Kernen. Voor gebruik hiervan worden mogelijk kosten in
rekening gebracht. Wij adviseren u daarom vooraf contact op te nemen en hiernaar te informeren. U
kunt het secretariaat bereiken via telefoonnummer 0346 254000.
Privaatrechtelijke aspecten
Het feit dat deze vergunning aan u is verleend, ontslaat u niet van de verplichting om na te gaan of
het water en de grond die u gebruikt voor dit evenement, mogelijk geheel of gedeeltelijk in eigendom
is bij private personen en/of andere publiekrechtelijke instanties (Waternet, Natuurmonumenten e.a.).
Dit aspect vormt namelijk geen aMegingsgrond binnen uw aanvraag voor een
evenementenvergunning.
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Leges
Door de he|ingambtenaar zullen de Ieges van f 250,00 voor de evenementenvergunning en
f 349,20 voor de vergunning tent (onderdeel van deze beschikking) worden opgelegd. Hiervoor
ontvangt u een afzonderlijke nota. Bezwaar tegen de Ieges is pas mogelijk na ontvangst van de nota.
Bezwaar is mogelijk tegen deze beslissing
Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een
!
bezwaarschriq indienen. Dit moet schrlqelijk binnen zes weken na de datum van verzending van dit
besluit. Het bezwaarschriq moet de volgende gegevens bevatten:
* de dagtekening',
* uw volledige naam- en adresgegevens',
* uw handtekening',
* een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en
. de redenten) waarom u het hiermee niet eens bent.
Het bezwaarschri| moet worden ingediend bij de burgemeester en/of het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft neemt u contact op met de behandelend
ambtenaar of de afdeling.
Hoogachte d,
De burg ester van Stichtse Vecht en
burge s er en wethouders van Stichtse Vecht
nam s e e(n), -
M.C. Zo a '
teamleid r Vergunningverlening
FcL: 614 50 l Taak: 9999 I ECL: 834010 I BSN/KVK: 40480260 l
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v e i I i g h e i d s r e g i o u t r e c h t
d i s t r i c t r i j n & v e n e n
C|v Dr v
Advies brandveili heid Evenementen
Datum evenement 20 tm 22 se tember 2013
Locatle e evens: Datum advies 24 'uni 2013
Harley-Davidson weekend
Naam: pjassen Tijd: 17:06
Maarsseveense
Adres: Herenwe 53 Adviseur: C.J. Rui' rok
Pc Plaats: 3602 AN Maarssen E-mail: k.rui' rok vru.nl
Naam contact ers: A.J. v.d. Hei'den Telefoonnr. 088-8784003
E-mail contact ers: andre ur Iehaze.nl
ID Rommel-/snu|el-/laarmarkt
Telefoon contactpers: 06-23248733 E) circus
Gebruiksver unnin Brandbeveili in sverordenin IZI Kermis
A v-ver unnin xaaa Z Spodevenement
Risicoklasse B ' Z Buurb en/of Straaîeest
Z Muziekfestival
Aantal personen 600
EZI Trekker-Trek / Autocross
Eql advies politie
X Anders Motordagen
E) advies GHOR
Samenvadin advies brandveili heid
Vergunning weigeren
@
Vergunning verlenen op grond van de IF4)
Het gebruik van bouwwerk moet voldoen aan de hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012
De volgende voo-aarden, voor een deel corresponderende met de NEN 802041;
Brandveiligheid van tenten, aan de vergunning verbinden:
4,1.2 Tentboek
Een tent moet zijn voorzien van een tentboek. Dit is de documentatie van de tent met gedetailleerde
informatie over gebruikte materialen (keuringsrappod), constructiemethode en constructieberekening,
behorend bij de tent, gebundeld en aangeleverd door de eigenaar of verhuurder, ten minste inhoudende:
al naam van Ieverancier, fabrikant en, indien de tent buiten de EU is geproduceerd, importeur;
b) naam van eigenaar of verhuurder (dit is de degene die de tent plaatstl;
c) een constructieve berekening van de tent;
d) vermelding van het extra gewicht dat kan worden opgehangen, op welke plaats en op welke manier;
e) vermelding tot welke weerssituatie (wind en sneeuw) verblijf in de tent veilig is;
f) tekening van de tent in de maximale vorm;
g) kwaliteitsverklaring van het brandgedrag van het tentdoek;
h) openingsrichting en materiaal van de nooduitgangen zoals harde deuren of tentdoek;
i) bij gebruik van tritiumborden als vluchtwegsignalering: een rapport met de herkenningsafstand volgens
NEN 6088, de bepaling van de zichtbaarheid en de vewangingsdatum ('replace-date'l',
j) een document waarin staat dat de constructie van de tent nooit zo mag worden aangetast dat de
constructieve veiligheid in het geding komt. Bijvoorbeeld dat dwarsverbanden, grondankers, ballasten,
palen en spanten niet mogen worden ve|ijderd.
OPMERKING Keuringsoppoden voor tentdoek zkn voorzien van een geldigheidsdatum. Deze datum heeft
alleen betrekking op het productieproces en niet op het product. Het zegt niets over het (bondlvedoop van de
kwaliteit van het materiaal. Tentdoek dat voldoet aan de eisen Nfjft zelfdovend. Een keuringsrappod met een
verlopen datum is dus nog steeds geldig. Een tentboek wordt gemaakt en geleverd door de eigenaar of
verhuurder. Het tentboek is in het Nederlands opgesteld. Beœkeningen en ce|incaten die bl het tentboek horen
mogen in het Duits, Frans of Engels zln opgesteld. De toelichting op de berekening en ce|iûcaten moet in het
Nededands z//rl opgesteld.
4.1.4 Veilige opstelling van tenten voor brandoverslag
1.1 De afstand tussen de aanwezige bebouwing en de tent moet ten minste 5 m zijn. lndien de wbdbo
bepaald volgens NEN 6068 van een ruimte in de bebouwing naar de tent ten minste 30 min. is, kan
deze afstand kleiner zijn.
OPMERKING Het bevoegd gezag kan afwlken van de minimale afstand van 5 m indien dit
bi'voorbeeld voor de re ressieve inzet van de brandweer is vereist of indien de aard van het ebruik
veiligheidsregio utrecht Kobaltweg 59-61 3542 CE Utrecht Pöstbus 3154 3502 GD Utrecht
T (088)8781000 F (088)8781001 I www,vru.nl E info@vru.nl
Factuuradres: Postbus 3050 3502 GB Utrecht BNG 28.51.33.179
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hiertoe aanleiding geek blvoorbeeld als de vuurbelasting in de tent groter is dan een equivalente
vuurbelasting van 30 kg vurenhout per m2.
1.2 De toelaatbare oppervlakte en de toelaatbare afstand tussen tenten onderling en tussen tenten en
gebouwen zijn afhankelijk van het gebruik en de vuurbelasting.
1.3 Er geldt geen eis aan de afstand tussen een verkeerstent, en een andere tent of de aanwezige
bebouwing.
1.4 Bij twee tenten die elk groter zijn dan 2 500 m2 met een onderlinge afstand van minder dan 5 m,
waarvan één tent een vuurbelasting heeft die hoger is dan 30 kg vurenhout per m2 en de andere
tent een vuurbelasting heeft die Iager is dan 30 kg vurenhout per m2, moeten maatregelen worden
getroffen om brandoverslag te voorkomen bij de tent met een hoge vuurbelasting.
1.5 Een tent met een afstand van minder dan 5 m tot andere bouwwerken of tenten mag een maximale
oppewlakte van 2 500 m2 hebben. Afhankelijk van het gebruik en de beoogde situering en indeling
van de tent kan het bevoegd gezag hiervan afwijken.
OPMERKING De maximale oppewlakte van een tent is gebaseerd op de inzetdiepte van de
brandweer. 8f/ een inzet van twee zlden kan een gevelvlak met een Iengte van 2 x25 m = 50 m
worden bestreken. Daardoor kan een oppewlakte van 50 m x 50 m = 2 500 m2 door de brandweer
worden bestreken. Het bevoegd gezag kan van de maximale oppewlakte afwlken indien dit
blvoo|eeld voor de repœssieve inzet van de brandweer is vereist of indien de aard van het gebruik
hiertoe aanleiding geek blvoorbeeld als de som van de permanente en variabele vuuielasting
bepaald volgens NEN 6090 in de tent groter of kleiner is dan de equivalente vuurbelasting van 30 kg
vurenhout per mz of als de indeling van de tent in relatie tot het beschikbare terrein vanwege de
vluchtroutes binnen en buiten de tent daartoe aanleiding geeft.
1.6 Een tent met een vuurbelasting Iager dan 30 kg vurenhout per m2 mag groter zijn dan 2 500 m2
indien de tent over de gehele Iengte aan beide zijden toegankelijk is voor de brandweer en niet
breder is dan 50 m.
4.1.5 C|paciteit tent en vluchtroutes
3.2 Er mogen niet meer dan vier mensen per m2 netto oppewlakte worden toegelaten. De netto.
vloeroppervlakte is de voor publiek bestemde ruimte met een minimale hoogte van 2 m.
3.3 Per m (noodluitgang kunnen 135 personen per min de tent ontvluchten bij vrije in- en uitstroom van
de tent. Indien er geen vrije in- en uitstroom is kunnen 90 personen per m (noodluitgang per min de
tent ontvluchten. Bij een (noodluitgang uit een tent met aan weerzijden schoren mag worden vrije in-
en uitstroom aangenomen. De breedte van de (noodluitgang is de smalste breedte van de vluchtweg
tussen de uitgang en de plaats van de grondverankering. Er is geen sprake van vrije in- en uitstroom
bij een scharnierdeur die niet meer dan 90 graden kan worden geopend en bij een vluchtroute door
een verkeerstent.
3.4 Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 cm en een hoogte
van ten minste 2,0 m. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute voor publiek over een trap voert.
4.1.5 Vluchtroutes algemeen
5.1 Scherpe onderdelen van de tent in de vluchtroute moeten worden gemarkeerd en afgedekt.
5.2 Vluchtroutes moeten vrij blijven van obstakels over de minimale breedte.
5.3 Kabels, slangen en Ieidingen in vluchtroutes moeten zijn opgehangen, afgeplakt of onder matten
weggeborgen zodat het publiek er niet over kan struikelen.
5.4 Een blaastent mag niet worden gebruikt als verkeerstent in de vluchtroute.
5.5 Een tent groter dan 25 m2 moet ten minste twee (noodluitgangen hebben, tenzij het gebruik
aanleiding geeft tot een ander aantal. De plaatsing van de (noodluitgangen moet snel en veilig
vluchten mogelijk maken.
5.6 Nooduitgangen moeten worden vrijgehouden van obstakels.
5.7 Een nooduitgang moet onmiddellijk te openen zijn zonder gebruik van losse voorwerpen en vanzelf
opengaan over de vereiste breedte na het doen van één Iogische handeling. De Iogische
handelingen zijn:
- deurklink naar beneden en deur naar buiten duwen (alleen toegelaten bij minder dan 100
personen per tentl;
- naar buiten duwen;
- opzijschuiven van een hendel;
- naar beneden trekken van een hendel of trekkoord.
De manier van o enmaken moet zi'n aan e even vol ens bi'la e A. Uit an en met lussen en o en
veiligheidsregio utrecht Kobaltweg 59-61 3542 CE Utrecht Postbus 3154 3502 GD Utrecht
T (088)8781000 F (088)8781001 I www.vru.nl E info@vru.nl
Factuuradres; Postbus 3050 3502 GB Utrecht BNG 28.51.33,179



02. Uitgaande documenten - 24978

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 10

Advies brandveiligheid Evenementen
Pagina 3 van 6
kunnen alleen als nooduitgang worden gebruikt als ze tijdens het evenement over de vereiste
breedte van de nooduitgang openstaan.
5.8 Een nooduitgang kan bestaan uit een harde deur of uit tentdoek.
5.9 De maximale afstand tussen enig punt in de tent en een nooduitgang is 30 m. De afstand tot de
nooduitgang mag groter zijn indien er minder dreiging is van rook, rookgas en warmte, door
bijvoorbeeld een hoge tent (hoger dan 2,5 m), open zijwanden of rook- en warmteafvoer.
5.10 Nooduitgangen in tenten moeten opengaan in de vrije richting, anders dan naar binnen en mogen
nooit de constructieve veiligheid van de tent aantasten.
4.1.5 Vluchtroutes buiten de tent
2.1 De doorgangen vanaf de tent naar een veilige plaats moeten altijd worden vrijgehouden van
obstakels die de doorgang kunnen belemmeren. Het opstellen van goederen en/of voorwerpen in de
vrij te houden gedeelten is niet toegelaten.
2.2 Op de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooduitgang moet het opschrift 'nooddeur
vrijhouden' of 'nooduitgang' zijn aangebracht.
2.3 Scheerlijnen, tuidraden, schoren en verankeringen mogen vluchtwegen en (noodluitgangen niet
blokkeren of versmallen, moeten duidelijk zichtbaar zijn en mogen niet verschuiven of omvallen bij
het vluchten. Palen en spanten moeten volgens de constructieve berekeningen zijn geplaatst.
3.1 De tent moet binnen 1 min zijn ontruimd. Bij bepaalde pmstandigheden in een tent kan de
ontruimingstijd worden verlengd, waardoor er meer personen in de tent kunnen worden toegelaten:
indien er minder dreiging is van rook, rookgas en warmte, door bijvoorbeeld een hoge tent (hoger
dan 2,5 m), open zijwanden of rook- en warmteafvoer.
4.1.6 Materiaalgebruik
6.1 Het materiaal met ophanging van daken, horizontale en verticale afscheidingen en tentgerelateerde
producten zoals vloeren moet ten minste voldoen aan een van de volgende klassen:
- klasse 2 van NEN 6065*,
- klasse B van NEN-EN 13501-1.,
- klasse B1 van DIN 4102;
- klasse M2 volgens NF P 92-503 tm. NF P 92-505 en NF P 92-507.
Materiaal met ophanging dat voldoet aan de eisen van het brandgedrag hoeft niet te worden
onderspannen.
6.2 Toetsing van de rookproductie van het tentdoek, volgens NEN 6066, is niet nodig voor tenten die tot
het toepassingsgebied van deze norm behoren.
OPMERKING De rookproductie van tentdoek bl een tent heeft weinig invloed op de veiligheid van de
gebruikers door het ontstaan van natuudlke rook- en warmtea|oer in tenten blj brand.
4.1.7 Blusmiddelen
7.1 In de tent moeten blustoestellen met een inhoud van ten minste 6 kg of 6 I blusstof, geschikt voor het
blussen van branden van brandklassen A, B en C volgens NEN-EN 2 zijn aangebracht en voor
onmiddellijk gebruik gereed zijn conform NEN 4001. Indien het gebruik van de tent aanleiding geeft
tot andere aantallen of plaatsen van blustoestellen, kan worden afgeweken van NEN 4001.
OPMERKING B( een Iage vuurbelasting, blvoorbeeld bl een tent in festivalopstelling met alleen een
podium, kunnen in ovedeg met bevoegd gezag de blusmiddelen bl bar podium of regiepla|o|
worden geplaatst, om oneigenllk gebruik te voorkomen.
7.2 De voorgeschreven blusmiddelen moeten zijn voorzien van een geldig rijkskeurmerk volgens NEN
2559.
7.3 De voorgeschreven blustoestellen moeten eenmaal per twee jaar op goede werking zijn
gecontroleerd volgens NEN 2559, hiervan moet op het blusapparaat een keuringsbewijs aanwezig
zijn.
4.1.8 Brand- of explosiegevaar door installaties
8.1 Een installatie functioneed overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschrioen.
Een installatie wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd.
8.2 Bij gebruik van gas als brandstof moet worden voldaan aan de eisen in NEN 1078. De gasfles moet
zijn voorzien van een geldig door de Dienst voor het Stoomwezen erkend keurmerk.
8.3 Een voorziening voor elektriciteit in een tent moet voldoen aan de eisen in NEN 1010.
8.4 Bi' ebruik van as als brandstof ma uitsluitend een oed ekeurde slan met een Ien te van
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maximaal 10 m als verbinding worden gebruikt. De slang van een gasfles verkeert in goede staat
van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen andere beschadigingen en is niet ouder dan de
productspecificatie aangeeft met een maximum van 10 jaar.
OPMERKING De wlze van gebruik van de slang is meer bepalend voor de kwaliteit dan de ouderdom.
Het kan voorkomen dat een slang na een jaar moet worden vervangen, vanwege blvoorbeeld gebruik,
slltage, stoffen of droogte waaraan de slang is blootgesteld. Hierbl zln NEN-EN 12864 en NEN-EN
1 762-1 van toepassing. Zie ook NPR 3378-1 l.lndien in wetgeving die van toepassing is andere eisen
worden gesteld, zln deze van toepassing.
8.5 Aggregaten en ve|armingstoestellen met een interne brandstoqank moeten op een afstand van ten
minste 5 m van de tent worden geplaatst, na oplevering van de tent en tijdens het evenement.
OPMERKING De afstand van 5 m is gebaseerd op de vlamlengte bl brandoverslag. Het plaatsen van
aggregaten en ve-armingstoestellen zonder brandstonank mag geen gevaadlke situatie opleveren.
Dat is het geval indien de in de directe nablheid aanwezige stoffen en goederen niet warmer kunnen
worden dan 90 (:1 C. Het verdient de vborkeur om deze aggregaten en ve-armingstoestellen ten
minste 0,5 m rondom vr// te houden.
8.6 De tent wordt alleen met verwarmde Iucht verwarmd. Een andere vorm van verwarming van de tent
moet voldoen aan NEN-EN 14543.
8.7 Slangen en pijpen voor het transpod van verwarmde Iucht moeten voldoen aan de eisen van klasse
A1 van NEN-EN 13501-1, klasse B1 van DIN 4102 of klasse M2 volgens NF P 92-503 t.m. NF P 92-
505 en
8.8 Brandbare vloeisto|en en samengeperste, tot vloeistof verdichte gassen mogen slechts op een
afstand van ten minste 5 m van de tentten) aanwezig zijn. Aan de plaats en de wijze van opslag
kunnen door het bevoegd gezag nadere voo|aarden worden opgelegd.
8.9 Het verspreiden van brandbare vloeistoffen door Iekkende tanks en slangen moet worden
voorkomen.
8.10 De gasdrukregelaar van een gasfles is een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type
en is niet ouder dan de productspecificatie aangeeft met een maximum van 10 jaar.
4.1.9 Noodverlichting
10.1 Een verlichtingsinstallatie van vluch|egen van een tent en voor publiek bestemde ruimte in een tent
is aangesloten op een voorziening voor noodstroom.
10.2 Een voorziening voor noodstroom geeft binnen 15 s na het uitvallen van de voorziening voor
elektriciteit, voldoende stroom om de betrokken verlichtingsinstallatie ten minste 60 min te laten
werken.
10.3 Een verlichtingsinstallatie die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom, geeft binnen 15 s
een verlichtingssterkte van ten minste 1 Iux gemeten op het beloopbaar oppervlak.
4.1.9 Verlichting
9.1 De vluch|egen van een tent en de voor publiek bestemde ruimte in een tent moeten zijn voorzien
van verlichting.
9.2 De verlichtingsinstallatie van een tent heeft een minimale verlichtingssterkte van 1 Iux gemeten op
het beloopbaar oppervlak.
4.1.9 Vluchtroute-aanduiding
11.1 Een vluchtrouteaanduiding moet zijn aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats.
11 .2 Een vluchtrouteaanduiding voldoet binnen 15 s na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit
gedurende een periode van ten minste 60 min aan de zichtbaarheidseisen in NEN-EN 1838.
11 .3 De vluch|egen van een tent en de voor publiek bestemde ruimte in een tent hebben
vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088 en de zichtbaarheidseisen in NEN-EN 1838, zodat
zij over de gehele breedte en hoogte zichtbaar zijn. In tenten mogen als altematief voor elektrische
vluchtrouteaanduiding tritiumborden worden gebruikt die voldoen aan de zichtbaarheidseisen in NEN
6088. Bij gebruik van tritiumborden moet zijn aangegeven dat het tritium betreft en wat de
vewangingsdatum ('replace-date') is. De ve|angingsdatum en de tritiumaanduiding moeten duidelijk
zichtbaar zijn vanaf de grond.
OPMERKING Hoewel tritiumborden niet voldoen aan de eis van de Iuminantie in NEN-EN 1838 zln de
t
tdtiumbo|en die voldoen aan bovenstaande voo-aarden veilig genoeg voor vluchtrouteaandulding bl
de toepassing in tenten. B( deze afweging heen de bed|fszekerheid van deze borden (hoeven niet te
worden opgeladen, geen Ieidingen en voeding, geen defecte batteéjen en Iampen, minder kans op
storin en de doorsla e even.
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4.1.10 Constructieve veiligheld
12.1 De tent moet worden opgebouwd zoals beschreven in het tentboek.
12.2 De bevestiging van tuidraden, scheerlijnen en dergelijke aan bijvoorbeeld opleggers, pakwagens en
ballast is uitsluitend toegelaten indien in het tentboek is aangetoond dat deze verankering
gelijkwaardig is aan vereiste verankering.
4.1.11 Opstelling op het terrein
13.1 Als op het indelingsplan van het terrein een plek is aangegeven voor parkeren moeten
ve|oermiddelen en aanhangers daar worden geparkeerd, anders op aanwijzing van bevoegd
gezag.
13.2 Bluswatewoorzieningen moeten volledig worden vrijgehouden en tevens voor onmiddellijk gebruik
door de brandweer bereikbaar zijn.
13.3 De in het indelingsplan van het terrein vastgestelde breedte en hoogte van de rijloper moeten in acht
worden genomen.
13.4 De toegangen of uitgangen van belendende gebouwen mogen niet worden versperd of belemmerd.
4.1.12 Weersomstandigheden
14.1 De organisator moet, in samenspraak met de leverancier, aanwijzingen door bevoegd gezag over
niet opbouwen, ontruimen en vervroegd afbouwen onmiddellijk opvolgen.
Aanvullende bepalingen vr|houden van terreingedeelten en berelkbaarheid
Indien de toegang van een (tijdelijk) bouwwerk 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 verhuisauto's, vuilnisauto's, ziekenauto's, brandweerauto's en het overige te
verwachten verkeer, tenzij de aard, de Iigging en het gebruik van het gebouw dat niet vereisen.
1.2 Een geschikte verbindingsweg moet:
@ een breedte hebben van ten minste 4,5 m en over een breedte van ten minste 3,25 m zijn
verhard en een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van ten minste 4,2 mtr.;
* zijn verhard op een wijze die geschikt is voor moto|oeduigen met een massa van ten minste
14.600 kg en zijn voorzien van de nodige kunstwerken', en
* op doeltreffende wijze kunnen afwateren.
1.4. Nabij ieder gebouw moeten zodanige opstelplaatsen voor brandweerauto's aanwezig zijn, dat een
doeltre|ende verbinding tussen die auto's en de bluswate|oorziening kan worden gelegd, tenzij de
aard, de Iigging en het gebruik van de inrichting dat niet vereisen.
1.6 De tuien van de tent moeten zodanig zijn aangebracht dat de vluch|egen en uitgangen hierdoor op
geen enkele wijze worden belemmerd.
1.10 In de vrije doorgang mogen geen vlakkenstokken en Iuifels hangen.
1.1 1 (Tui-ldraden, elektriciteitskabels e.d. welke over de weg zijn gespannen dienen minimaal 4,20 mtr.
boven het straatniveau worden aangebracht.
1.12 Kabels welke op de grond Iiggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de kabels
gestruikeld kan worden, dan wel op enige wijze niet beschadigd kunnen worden.
1.13 Op het bij het bouwwerk behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de Iaad- en
Iosplaatsen en plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig
zijn gelegen dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van
de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd.
1.14 De opstelling van alle tijdelijke inrichtingen op het terrein dient zodanig te zijn, dat alle inrichtingen
door de hulpverlenende diensten onbelemmerd bereikt kunnen worden.
1.15 De afstand van een tijdelijke inrichting tot iedere andere tijdelijke inrichting dient dusdanig te zijn dat
op redelijke|ijs bij brand, overslag kan worden voorkomen.
1.16 Automobielen, trekkers, aanhangwagens, aggregaten, containers e.d. mogen op het terrein van de
inrichting uitsluitend zijn opgesteld op een door , of namens, het bevoegd gezag goedgekeurde
tekening.
1.17 Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten dient duidelijk de (brandweer-lingang te zijn aangegeven en
het toegangshek gemakkelijk door de brandweer te zijn te openen, dan wel door een (eventuele)
bewakin eo end te worden;
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1.18 Het is verboden voorwerpen of stoffen in de inrichting of in de omgeving daarvan op te slaan of neer
te zetten indien daardoor het gebruik van telefoons, blusmiddelen, vluchtwegen nood- en uitgangen
bemoeilijkt wordt.
1.19 Het opslaan van brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen mogen
slechts op die plaatsten) worden bewaard zoals deze op de door de brandweer gewaarmerkte
tekeningten) is aangegeven.
Aanvullende overige bepalingen
Bovenstaande voorschri|en zijn een onderdeel van de nieuwe AMVB (Algemene Maatregel van
Bestuur) die per 1-1-2014 van kracht worden. Ik adviseer u ditjaar al zoveel mogelijk deze
voorschri|en aan te houden omdat deze in 2014 opgevolgd moeten worden.
Informeer naar de juiste contactpersonen en telefoonnummers in uw Draaiboek en Calamiteitenplan.
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