Bijlage – Artikelen BOP 1 aprilviering 2018 Brielle
1. Algemeen
 In de bijlages kunt u de voorwaarden uit de AMvB Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) nalezen, aan het einde van de zin is de
verwijzing naar het desbetreffende artikel in de AMvB geplaatst. De bijlages omvatten enkel een
beknopte uitleg, indien u de volledige versie in wilt zien verwijzen wij u naar het volledige besluit
zoals gepubliceerd in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017373.html
 De inrichting moet geschieden in overeenstemming met de goedgekeurde (situatie-)
tekening(en).
 Er is door de VRR (afdeling Risicobeheersing) niet getoetst op de constructieve- en externe
veiligheid.
 Alle aanwijzingen en opdrachten gegeven door of namens het bevoegd gezag in het belang van
de (brand-)veiligheid moeten direct worden opgevolgd.
 Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgeven bij de
gebruiksmelding/evenementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de
bevoegde instanties (1.8.3).
 Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing
zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (4.27.1).
 Het is verboden in, op, aan of nabij een plaats voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of
te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te
gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te
veroorzaken waardoor (6.1):


brandgevaar wordt veroorzaakt of bij brand een gevaarlijke situatie wordt
veroorzaakt;



melding van, alarmering bij of bestrijding van wordt belemmerd;



het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt belemmerd;



het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.



er mag geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaan.

2. Bluswater en Bereikbaarheid
 De rijbaan en/of de calamiteitenroute moet aan de volgende eisen voldoen (4.25.3):





een breedte van ten minste 4,5 meter;
een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor
motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram;
een vrije hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en
een doeltreffende afwatering.
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 Hekwerken die een calamiteitenroute afsluiten kunnen door de hulpverleningsdiensten snel en
gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de
brandweer is bepaald (4.25.5).
 Een (tijdelijk) bouwsel is tot op ten minste 40 meter door hulpverleningsvoertuigen te
benaderen. Er kan dan van de eis van de vrije rijbaan afgeweken worden, als in overleg met de
brandweer anders wordt bepaald (4.26.5).
 Een niet-openbare plaats heeft een toereikende bluswatervoorziening tenzij de aard, de ligging
of het gebruik van de plaats dat niet vereist. Deze is onbeperkt toegankelijk voor
bluswerkzaamheden (4.19).
 Een evenementenlocatie is zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig met
bluswerkzaamheden kan worden gestart en hulp kan worden geboden (4.23).
 Een evenementenlocatie heeft een calamiteiteningang, tenzij de brandweer kenbaar heeft
gemaakt dat niet nodig is. Indien er meer dan één toegang is, worden in overleg één of meer
van die toegangen als calamiteiteningang aangewezen(4.24.1/2).
 Een calamiteitenroute richting een evenemententerrein mag geen deel uit maken van de
aanwezige vluchtroutes.
 Rondom ondergrondse en bovengrondse brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen, zoals
geboorde putten, moet 1,80 meter worden vrijgehouden. Het blusvoertuig van de brandweer
moet binnen 8 meter van geboorde putten kunnen worden opgesteld.
 Het aansluitpunt van een droge stijgleiding en de bijbehorende (dichtstbijzijnde) brandkraan
moet vrijgehouden worden. Het blusvoertuig van de brandweer moet binnen 15 meter van
zowel deze brandkraan als dit aansluitpunt kunnen komen.
 Bij het samenvallen van het evenemententerrein met vluchtwegen en nooduitgangen van
andere objecten mogen er geen obstakels geplaatst worden in de nabijheid van vluchtwegen en
nooduitgangen.
 Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de
hulpdiensten.
 Afzettingen moeten in het geval van een calamiteit door de organisatie van het evenement snel
verwijderd kunnen worden om een vrije doorgang voor de hulpverleningsdiensten te
waarborgen.
 Bij gebouwen waarbij het redvoertuig als tweede vluchtweg dient, moet de vrije rijbaanbreedte
4,5 meter breed zijn en het redvoertuig naast dit gebouw opgesteld kunnen worden.
 In het advies is er vanuit gegaan dat er geen geplande weg- en straatwerkzaamheden zijn die
van invloed kunnen zijn op het ontvluchten van het evenement en de bereikbaarheid van het
evenement en omringende bebouwing ten behoeve van de calamiteitendiensten.
 Er zijn geen andere evenementen op dezelfde locatie of in de nabijheid gepland die dit
evenement negatief kunnen beïnvloeden.
 Alle aan- en afvoerroutes rondom het evenemententerrein moeten vrij en beschikbaar blijven.
Indien er luifels zijn dient er gemeten te worden tussen de openstaande luifels.
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3. Vluchtroutes en Terreinen
Vluchtroutes


Een evenemententerrein dient zo ingericht te zijn dat er te allen tijde naar een veilige plaats
gevlucht kan worden (3.31.1).



Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat
personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (5.20).

4. Tijdelijke bouwsels


Een tijdelijk bouwsel voldoet aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens
NEN-EN 13501-1 (3.17.1).



Op de evenementenlocatie dient het tentboek en het certificaat aanwezig te zijn.



De tuien/scheerlijnen van de tent moeten zodanig zijn aangebracht dat de vluchtwegen en
uitgangen hierdoor op geen enkele wijze worden belemmerd.



Een tent van meer dan 25 m2 moet voldoen aan de norm: NEN 8020-41:2012. De tentleverancier
kan dit aantonen door het aanleveren van een certificaat.



De afstand tussen een tent en een ander bouwsel moet ten minste 5 meter bedragen, tenzij:


de tent tegen een blinde onbrandbare gevel geplaatst wordt, of:



de gezamenlijke oppervlakte van een tent en één ander (tijdelijk) bouwwerk minder
dan 1000 m² bedraagt, mag een tent tegen dat (tijdelijk) bouwwerk zijn geplaatst,
mits dit geen afbreuk doet aan de vluchtmogelijkheden.
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 In een tent voor meer als 75 personen dient de vluchtrouteaanduiding en noodverlichting ten
alle tijden aan het volgende te voldoen:
o

Een tent heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte
kan geven van ten minste 1 lux (4.2.1);

o

Noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor
elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of en
hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux (4.3.2);

o

In een verduisterde ruimte dient ten alle tijden een redelijke oriëntatie mogelijk te zijn.
(4.5).

6. Elektrische installaties en toestellen
 Een kabel, slang of leiding in een vluchtroute is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten
weggeborgen dat personen er tijdens het vluchten niet door gehinderd worden of tijdens
gebruik beschadigd kunnen raken (5.20).
 Indien er gebruik wordt gemaakt van elektrische toestellen dienen deze te voldoen aan de NEN
1010 (4.7).
 Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing
zijnde voorschriften (4.27).
 Een aanwezige installatie wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en wordt
zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel
voortduurt (4.27).
 Een voorziening voor elektriciteit wordt niet gebruikt op een wijze die gevaar oplevert voor het
ontstaan van brand (5.11.5).
 Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden.
 Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn.
7. Apparatuur voor het bereiden van voedsel
 Een toestel of een installatie wordt uitsluitend volgens de toepasselijke specificaties van de
leverancier gebruikt en onderhouden en bij een defect enkel gerepareerd door een deskundig
persoon (5.11.1/3).
 Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken
aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt (5.11.7).
 Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet
boven de 200°C kan oplopen (4.8.1).
 Een bakinstallatie is zodanig geplaatst dat bij overbruisen, over de rand of door kieren om de
rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen (4.8.2).
 De wanden en het draagvlak grenzend aan het baktoestel dienen onbrandbaar te zijn (3.17.2).
 De opstelling van een voorziening ten behoeve van kook-, bak-, braad- of frituuractiviteiten is
veilig (5.13.1).
 De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt
ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De
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afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter
(5.14.1/3).
 De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt
gefrituurd en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2
meter (5.14.4).
 De afstanden zijn niet van toepassing indien: het aangestraalde vlak van het bouwsel, gebouw
of ander object een overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten of de bakkraam of bakwagen is uitgerust met
een automatische brandblusinstallatie (5.14.2).
 Voor de opstelling van een barbecue gelden de volgende opstellingseisen:
 de barbecue stabiel staat;
 de ondergrond van de barbecue minimaal 1 meter rondom onbrandbaar is;
 de barbecue op een veilige manier ontstoken wordt. Het gebruik van briketten hebben
de voorkeur, omdat deze geen vonken veroorzaken;
 de barbecue minimaal 2 meter van een object geplaatst wordt.
 Wij adviseren de bakwagen op de kopse kant van een rij marktkramen te plaatsen.

8. Blusmiddelen
 Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open
vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2).
 Ten minste eenmaal per 2 jaar wordt het nodige onderhoud aan een aanwezig draagbaar of
verrijdbaar blustoestel verricht, conform artikel 6.31 lid 4 van het Bouwbesluit (4.20.3).
 In een (tijdelijk) bouwsel moeten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Het aantal
blustoestellen berekent men als volgt: oppervlakte van de bijeenkomsttent delen door 200,
uitkomst naar boven afronden, met een minimum van 1 blustoestel van minimaal 6 kg/liter.
 Een draagbaar blustoestel moet duidelijk zichtbaar zijn opgehangen en gemakkelijk bereikbaar
aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
 Na gebruik van een blustoestel moet dit direct gevuld c.q. vervangen worden. Dit geldt ook
indien het blustoestel niet geheel leeg is.
 Er dient een juist blustoestel gebruikt te worden voor uw activiteiten. Onderstaand een overzicht
van de verschillende brandklassen:
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9. Roken en Open vuur
 Het is verboden te roken of open vuur te hebben in een ruimte, bestemd voor de opslag of
bijvullen van een brandgevaarlijke stof (5.2.1).
 Open vuur wordt op een veilige manier toegepast (5.2.2).
 Bij droogte (code ‘oranje en rood’) is in natuurgebieden open vuur verboden (6.3).
 Kaarsen, toortsen e.d. moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare
standaards zijn vastgezet.

15. Ontruiming en interne organisatie
 De organisatie dient een veiligheids- of calamiteitenplan aan te leveren met minimaal de
volgende informatie (4.22.1):






maatregelen voor een tijdige alarmering en adequate ontruiming bij calamiteiten;
hoe is de eerste hulp geregeld;
het bestrijden van een beginnende brand;
het alarmeren, opvangen en informeren van de hulpverleningsdiensten;
wie is het aanspreekpunt voor de hulpdiensten ter plaatsen ten tijden van het evenement.

 De organisatie draagt er zorg voor dat er voldoende personen aangewezen en aanwezig zijn
die de maatregelen uit het veiligheids- of calamiteitenplan kunnen uitvoeren en dat het
ontruimingsplan bij hen bekend is (4.22.4).
 In geval van een calamiteit waarbij opgetreden wordt door en onder leiding van de hulpdiensten
dient de organisatie personeel en middelen beschikbaar te stellen aan de hulpdiensten.
Daarom verzoek ik u in de vergunning op te nemen dat aanwijzingen gegeven door
leidinggevenden van brandweer, politie of GHOR vóór, tijdens en na het evenement onverwijld
worden opgevolgd.
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