Specifieke regels bij
vergunningplichtige evenementen

Gebruik van een barbecue
− Er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarig persoon, dat wil zeggen toezicht door een persoon die bij brand adequaat kan handelen;
− de barbecue moet op een open plaats staan die erboven en tenminste 2 meter
rondom vrij is van opstallen, bomen en struiken;
− een barbecue moet zodanig zijn opgesteld of uitgevoerd dat deze niet eenvoudig kan
omvallen of kan worden omgestoten;
− vaste brandstof (niet anders zijnde dan briketten of houtskool) in een barbecue mag
alléén ontstoken worden met aanmaakblokjes, aanmaakvloeistof en/of aanmaakgel;
− de barbecue mag niet worden verlaten alvorens het vuur gedoofd is;
− in de directe nabijheid van de barbecue moet een blusmiddel in de hoedanigheid van
(een) emmer(s) water of zand (minimaal 10 liter) voor onmiddellijk gebruik gereed
staan;
− bij extreme droogte mag niet worden gebrand met vaste brandstof (hout, houtskool,
briketten e.d.) in brandgevaarlijke natuurgebieden.
Veiligheidsbepalingen voor tenten voor publiekgebruik voor minder dan 50 personen
1. De tent
− In de tent dient minimaal een uitgang aanwezig te zijn van minimaal 0,85 meter
breed en 2.00 meter hoog;
− het tentdoek moet minimaal voldoen aan brandklasse 2 conform NEN, of B1 conform
de DIN, of N2 conform de Franse Norm;
− indien er in de tent een bak- en/of braadinrichting aanwezig is dan dient voor direct
gebruik minimaal 1 brandblussers met een inhoud van tenminste 6 liter aanwezig te
zijn; deze blussers dienen jaarlijks door een erkend onderhoudsbedrijf gecontroleerd
te worden;
− eventuele versieringen dienen brandveilig te zijn. Een certificaat dient overlegd te
kunnen worden;
− in, of in de directe nabijheid van de tent dient een telefoonaansluiting of een GSM
toestel te zijn. Dit toestel dient steeds bereikbaar te zijn in verband met brandmeldingen.
2. Verlichting
− Voor de verlichting van de tent mag uitsluitend elektrisch licht worden gebruikt;
− stroomkabels mogen niet worden gelegd waar het publiek zich kan begeven. Indien
dit op bepaalde plekken niet te vermijden is dan moet de installatie voorzien zijn van
een aardlekschakelaar 30 milli-ampère en moeten de kabels worden afgedekt met
rubbermatten om doortrappen te voorkomen. Anders door de lucht, op minimaal 4
meter hoogte;
− de gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, dat zij onder
geen omstandigheid met het tentdoek of andere brandbare goederen of stoffen in
aanraking kunnen komen (bijvoorbeeld door het klapperen van tentdoek bij harde
wind);
− in de nok van de tent opgehangen verlichting moet tenminste 1 meter van de tentdoek verwijderd blijven.
Veiligheidsbepalingen voor tenten voor publiekgebruik van meer dan 50 personen
1. De tent
− Indien er meer dan 50 personen in de tent aanwezig kunnen zijn dan dienen er minimaal 2 uitgangen aanwezig te zijn van minimaal 0,85 meter breed en 2.00 meter
hoog.
− indien er meer dan 100 personen in de tent kunnen verblijven dan moet gerekend
worden dat voor elke 135 bezoekers mimimaal 1 meter brede en 2.00 meter hoge
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uitgang aanwezig is met een minimum van 2 uitgangen (conform punt 1). Bijvoorbeeld: bij aanwezigheid van 300 personen in een tent, moet minimaal 300/135=2,22
meter aan uitgangen aanwezig zijn. De totale uitgang moet verdeeld worden in minimaal 2 uitgangen (conform punt 1). Dus totaal aantal nodige uitgangen 2 van minimaal 1,11 meter;
het tentdoek moet minimaal voldoen aan brandklasse 2 conform NEN, of B1 conform
de DIN, of N2 conform de Franse Norm;
er dienen voor direct gebruik twee brandblussers met een inhoud van tenminste 6
liter aanwezig te zijn; deze blussers dienen jaarlijks door een erkend onderhoudsbedrijf gecontroleerd te worden;
eventuele versieringen dienen brandveilig te zijn. Een certificaat dient overlegd te
kunnen worden;
in, of in de directe nabijheid van de tent dient een telefoonaansluiting of een GSM
toestel te zijn. Dit toestel dient steeds bereikbaar te zijn in verband met brandmeldingen.
2. Verlichting
Voor de verlichting van de tent mag uitsluitend elektrisch licht worden gebruikt;
de invoer van de stroomkabels mag slechts op één punt in de tent geschieden;
stroomkabels mogen niet worden gelegd waar het publiek zich kan begeven. Indien
dit op bepaalde plekken niet te vermijden is dan moet de installatie voorzien zijn van
een aardlekschakelaar 30 milli-ampère en moeten de kabels worden afgedekt met
rubbermatten om doortrappen te voorkomen. Anders door de lucht, op minimaal 4
meter hoogte;
in de tent moet nood- en transparantverlichting (vluchtwegbewegwijzering) zijn aangebracht, welke door een afzonderlijke stroombron (accumulatorbatterij (en) of eigen lichtaggregaat moet worden gevoed); bij gebruik van een aggregaat dient deze
buiten de tent te worden geplaatst;
de noodverlichting moet permanent onafhankelijk van de hoofdverlichting branden en
van zodanige sterkte zijn, dat ook bij het wegvallen van de stroomtoevoer van de
hoofdverlichting, de tent nog behoorlijk verlicht is;
de gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, dat zij onder
geen omstandigheid met het tentdoek of andere brandbare goederen of stoffen in
aanraking kunnen komen (bijvoorbeeld door het klapperen van tentdoek bij harde
wind);
in de nok van de tent opgehangen verlichting moet tenminste 1 meter van de tentdoek verwijderd blijven.

Evenementen op de weg
− Doorgaande wegen mogen niet afgesloten worden;
− aan hulpdiensten moet ten allen tijde vrije doorgang worden verleend;
− conform het Besluit Regeling Verkeersregelaars moeten op een groot aantal in het
parcours gelegen kruisingen en/of splitsingen van wegen verkeersregelaars ingezet worden. Voor het inzetten van verkeersregelaars dient u contact op te nemen
met de instructeur van de politie Noord West Veluwe, tel. 0900-8844;
− leden van de organisatie mogen niet verkeersregelend optreden, tenzij ze een
aanstelling als verkeersregelaar voor het evenement hebben
− er moeten ten minste twee gediplomeerde EHBO’ers aanwezig zijn. Deze personen
moeten als zodanig herkenbaar zijn;
− de regels gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswetgeving moeten strikt worden nageleefd;
− het gebruik van provinciale wegen valt onder provinciale regelgeving, dus hier
mag niet zo maar gebruik van worden gemaakt;
− bij evenementen op een afgesloten parcours dienen belanghebbenden binnen het
afgesloten parcours minstens een week van te voren van de afsluiting op de hoogte te worden gebracht;
− de veiligheid van de deelnemers en van het overige verkeer waarborgen;
− er mogen geen pijlen of andere kenmerken aangebracht worden die het verkeer in
verwarring kunnen brengen;
− de tocht moet afdoende begeleid worden. Langs de route moeten leden van de organisatie aanwezig zijn die zo nodig (eerste) hulp kunnen verlenen;
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als er tijdens het evenement kinderen aanwezig zijn, is het noodzakelijk dat er per
25 kinderen een begeleider aanwezig is die zodanig is geïnstrueerd dat als er zich
een calamiteit voordoet, hij/zij op de hoogte is van hoe te handelen in een dergelijk situatie;
de weg c.q. openbare ruimte netjes opgeruimd achtergelaten;
de begeleiders van een optocht moeten duidelijk herkenbaar zijn voor de deelnemers en voor het overige verkeer;
er mag geen strooigoed vanaf rijdende voertuigen gegooid worden;
bij optochten dient u de deelnemers vooraf te wijzen op het feit dat:
- van de hoofdrijbaan van provinciale wegen geen gebruik mag worden gemaakt;
- daar waar wandel- en fietspaden aanwezig zijn daarvan gebruik moet worden gemaakt;
- zij zich op de weg dusdanig moeten gedragen dat zij geen gevaar (kunnen)
veroorzaken voor overige weggebruikers;
- zij het verkeer op de weg niet mogen hinderen.

Het oplaten van ballonnen:
− Als er meer dan 1000 (feest)ballonnen gelijktijdig zullen worden opgelaten, moet er
een aparte vergunning worden aangevraagd bij de Luchtvaartinspectie (informatie bij
de Helpdesk Luchtvaart 020-4062201);
− voor het vullen van (feest)ballonnen die kunnen worden opgelaten, mag uitsluitend
gebruik worden gemaakt van helium;
− het vullen van (feest)ballonnen moet geschieden door ter zake deskundige personen.
Deze personen moeten vooraf over hun taak zijn geïnstrueerd en de verstrekte opdrachten nauwgezet opvolgen;
− de plaats waar de ballonnen worden gevuld en/of de met helium gevulde cilinders
worden opgeslagen, mag niet toegankelijk zijn voor het publiek. Rondom deze plaats
moet op een afstand van 10 m een deugdelijke afrastering zijn aangebracht;
− met helium gevulde cilinders moeten tegen omvallen en opwarming door zonnestralingen zijn beschermd;
− op niet in gebruik zijnde cilinders moet de beschermkap zijn aangebracht;
− na het vullen van de ballonnen moeten de daarvoor gebruikte cilinders worden afgevoerd;
− de voorraad aan te bieden of te verkopen gevulde ballonnen moeten buiten handbereik van de bezoekers zijn opgeborgen;
− de voorraad gevulde ballonnen mag niet meer bedragen dan voor de goede gang van
de verkoop of uitdeling is vereist;
− de voorraad van met helium gevulde ballonnen mag uitsluitend buiten worden opgeslagen;
− aan de op te laten ballonnen mogen géén metalen (aluminium) plaatjes zijn bevestigd;
− ballonnen mogen niet in ‘trossen’ worden opgelaten.

