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1. Inleiding
Uit het inspectieonderzoek van de rijksoverheid in 2012 en uit de risicoprofielcapaciteitsanalyse van het crisistype “paniek in menigte” blijkt dat verschillende
veiligheidsthema’s multidisciplinair van aard zijn en dus niet specifiek bij een hulpdienst
belegd zijn als adviesverantwoordelijkheid. Multidisciplinaire thema’s zijn:
o Verantwoordelijkheden veiligheidsorganisatie evenement;
o Monitoring van veiligheid;
o Crowdmanagement/Crowdcontrol;
o Social media;
o Extreem weer.
Ook zijn dit thema’s waarbij de gemeenten en hulpdiensten er vaak van uitgaan dat een
evenementenorganisatie naar deze thema’s handelt ondanks dat er geen voorwaarden in de
vergunning zijn opgenomen. Deze vrijblijvendheid mag bij risicoklasse B en C evenementen
niet bestaan.
In 2013 is onder andere om deze redenen voor klasse C evenementen een generiek
multidisciplinair coördinatieplan (MCP) opgesteld. Dit MCP legt een aantal multidisciplinaire
preparatieve en repressieve afspraken bestuurlijk vast.
Om ook voor de risicoklasse B evenementen en specifieke veiligheidsthema’s die bij
sommige klasse B en C evenementen kunnen gelden, is een set aan (mogelijke)
multidisciplinaire voorwaarden opgesteld.

2. Werkwijze
De generieke voorwaarden zijn (indien relevant) voor alle klasse B geldig. Daarnaast wordt
per klasse B en C evenement bezien door de gemeente en hulpdiensten of onderstaande
specifieke voorwaarden voor het betreffende evenement van toepassing zijn. Indien de
voorwaarden van toepassing zijn, draagt een adviseur Risicobeheersing van de VRLN zorg
voor de multidisciplinaire afstemming en het vervolgens aanleveren van het advies ten
behoeve van de evenementenvergunning bij de gemeente.
Let op:
 Onderstaande voorwaarden zijn niet limitatief.
 Het opnemen van deze voorwaarden in de vergunning, betekent niet per definitie dat
ze uitgevoerd worden. Voor het goed te laten landen van deze voorwaarden is het
aan te raden, de opgelegde voorwaarden met de evenementenorganisatie door te
spreken.
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Multidisciplinair generieke voorwaarden


De evenementorganisatie is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de
afspraken in het veiligheidsplan in de periode voor, tijdens en na het evenement.



Er is door de evenementorganisatie een hoofd/coördinator Veiligheid benoemt. Deze
is aanspreekpunt voor alle hulpverleningsdiensten ter plaatse en kan de
veiligheidsorganisatie en derden (zoals bezoekers, medewerkers, huurders, etc.) op
het terrein bereiken en aansturen.



Het hoofd/coördinator veiligheid monitort voor, tijdens en na het evenement de
volgende thema’s in relatie tot het evenement en onderneemt actie indien er
knelpunten ontstaan.
o Aantal tegelijkertijd aanwezige bezoekers;
o Programmering;
o Sfeer;
o Aanwezigheid van conflicterende bezoekers;
o Geluidsoverlast;
o Verkeer/Parkeer;
o Trein/busverkeer;
o Verloren spullen;
o De handel in kaarten;
o Bezoekers die onwel worden of andere ongevallen;
o Kinderen die zijn vermist;
o Zakkenrollers;
o Opstootjes / vechtpartijen;
o Ervaren van de drukte (crowd-management);
o Weersverwachting;
o Social media (berichtgeving op social media over bovenstaande thema’s);
o En overige veiligheidsthema’s indien aan de orde.



Het hoofd/coördinator veiligheid draagt zorg voor verspreiding en een briefing van het
veiligheidsplan/calamiteitenplan onder alle medewerkers van het evenement die een
rol hebben in veiligheid/gezondheid tijdens het evenement.



Het hoofd/coördinator veiligheid heeft met belanghebbende (bijv: coördinator
beveiliging, coördinator EHBO, coördinator verkeer, productiemedewerker)
verschillende afstemmomenten waarin bovenstaande veiligheidsthema’s aan de orde
komen.



Wanneer zich binnen het evenementterrein een incident voordoet waarbij de
(verwachting ontstaat dat) openbare orde en veiligheid in het geding komt, dient het
hoofd/coördinator veiligheid de hulpdiensten direct te alarmeren



De evenementenorganisatie verdeelt het evenemententerrein in secties. Deze
worden tevens op kaart ingetekend. De secties verkrijgen duidelijke benamingen.



De evenementenorganisatie beschrijft in het veiligheidsplan/calamiteitenplan bij ieder
tijdelijk bouwwerk de windkracht (stoten/valwinden) waar het tegen bestand is. (Dit
voorkomt dat er bij extreem weer op het moment van hectiek in bouwboeken gezocht
moet worden.)
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Multidisciplinair specifieke voorwaarden
Advies Voorwaarden:

De evenementenorganisatie is
op elk moment in staat een
actueel overzicht te geven van
het aantal tegelijkertijd
aanwezige personen op het
terrein.
Doelstelling voorwaarden:
 Voorkomen van
overcrowding;
 Logistieke inrichting en
veiligheidsmaatregelen
zijn niet meer voldoende
voor het aantal
bezoekers.
De evenementenorganisatie zet
….. crowdspotters in op de
volgende strategische punten:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Crowdspotter voldoen aan de
zelfde opleidingseisen als een
gecertificeerde beveiliger.

Deze voorwaarden kunnen
worden geadviseerd als het
evenement aan het volgende
omschrijving voldoet:
Er is vrije toegang voor bezoekers
en er is beperkte ruimte. Bij goede
(weers)omstandigheden bestaat de
mogelijkheid/verwachting dat het
bezoekersaantal dat tegelijkertijd
aanwezig is, het vergunde aantal
overstijgt.

Er bestaat de verwachting dat er
overcrowding gaat plaatsvinden.
Overcrowding kan bij ingang/podia
of het gehele terrein aan de orde
zijn.

Doelstelling voorwaarden:
 Voorkomen van
overcrowding
 Vroegtijdig acteren op
overcrowding
De evenementenorganisatie
dient voor crowdspotting op de
volgende strategische locaties
met camera uit te voeren:
……………………………
…………………………...
.......................................
.......................................
.......................................
Doelstelling voorwaarden:
 Voorkomen van
overcrowding

Er bestaat de verwachting dat er
overcrowding gaat plaatsvinden.
Overcrowding kan bij ingang/podia
of het gehele terrein aan de orde
zijn.

Ja/ nee
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Vroegtijdig acteren op
overcrowding

De evenementenorganisatie
dient overloopterrein vrij en
gebruik gereed te houden in
geval van overcrowding
Doelstelling:
 Voorkomen van
overcrowding
 Dit om te voorkomen dat
er openbare orde
problemen worden
veroorzaakt door
bezoekers die niet
“binnen” komen.
De evenementenorganisatie
dient de volgende hekwerken
………………in te zetten op de
volgende locaties:………….......
……………………………………
Opties:
 Hoog hekwerk gezeild
 Stagebarriers/
vakindeling door
drankhek
Doelstelling:
 Voorkomen
/risicovermindering van
verdrukking van mensen
 Voorkomen /
risicovermindering van
drugs dealen door open
hekwerk.
De evenementenorganisatie
zorgt voor veilige schuilplekken
voor …..% van haar bezoekers.
Indien nodig dient er tevens
vervoer naar de schuilplekken
georganiseerd te worden
voorbereid.
Opties:
 Aanwezige tenten
 Eigen auto van bezoeker
 Gebouw in nabijheid

Het evenement heeft een landelijke
uitstraling.
+
Er is vrije toegang voor bezoekers
en er is beperkte ruimte. Bij goede
(weers)omstandigheden bestaat de
mogelijkheid/verwachting dat het
bezoekersaantal dat tegelijkertijd
aanwezig is, het vergunde aantal
overstijgt.

Indien er door bepaalde
programmering overcrowding en
daardoor druk op podia verwacht
wordt, zijn stagebarriers en een
vakindeling aan de orde.
Indien het gebruik van drugs een
hoge risicoverwachting is, is een
gezeild hoog hekwerk aan de orde.

Indien het evenement binnen het
extreem weer seizoen (voorjaar/
zomer) valt.
+
Indien veel bezoekers niet in
gelegenheid zijn om naar huis te
gaan bij storm/onweer omdat ze van
ver komen. (landelijk/regionale
uitstraling)
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Doelstelling:
 Bezoekers een veilige
schuilplek kunnen
bieden bij storm/onweer.

De evenementenorganisatie
heeft (op afroep) materiaal
beschikbaar voor de verbetering
van de terreinondergrond.
Doelstelling:
 Goede bereikbaarheid
van hulpdiensten
 Het
voorkomen/risicovermin
dering van
struikelen/vallen
De evenementenorganisatie
dient ….reddingsbrigade in te
zetten.
De reddingsbrigade zal zelf een
advies geven hoeveel
medewerkers benodigd zijn.
Doelstelling:
 Het aanwezig hebben
van de juiste
redmiddelen bij een
ongeval op/in water/
drenkeling

Indien het evenemententerrein een
zachte ondergrond heeft en het
ontstaan van een grote modderpoel
bij veel regenval een verwachting is.

Het evenement vindt aan het water
en/of op het water plaats
+
Indien het gebruik van drugs/alcohol
een hoge risicoverwachting is.
of
De aanwezigheid van kinderen bij
het evenement

