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" H O L L A N D S MIDDEN
Samen sterk voor meer veiligheid!

Veiligheidsplan
iHet veiliglieidsplan is het plan waarin u, als organisator van een evenement, de getroffen maatregeien
en afspraken voor het evenement beschrijft. Belangrijk is daarin dat rollen, taken en
verantwoordelijkheden helderen eenduidig zijn beschreven.
Het veiligheidsplan:
1. is een dynamisch document.
2. maakt onderdeel uit van de vergunningaanvraag.
Als organisator van een evenement bent u primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de
bezoekers en een ordelijk verloop van het evenement. Met het opstellen van het veiligheidsplan maakt
u inzichtelijk weike risico's uw evenement met zich meebrengt en welke maatregelen u daar op treft.
In geval van een incident heeft u alvast nagedacht over de bestrijding, met het doel de impact en het
leed te beperken.
Aanbevolen wordt minimaal de volgende onderwerpen nader uit te werken:
1. Organisator (en eventuele partners/onderaannemers)
2. Risicoanalyse
3. Programmering
4. Locatie/Inrichting
5. Beveiliging
6. Ordehandhaving
7. Publieksveiligheid (crowd management / crowd control)
8. Ontruiming
9. Incidentenbestrijding
10. Brandveiligheid
11. IVIedische zorg en hygiëne
12. Verkeer en vervoer
13. IVlilieu
Toelichting op de onderwerpen:
Hieronder is met een aantal voorbeeldvragen per onderdeel weergegeven wat wordt bedoeld. U kent
als organisator het evenement het beste. Wanneer op uw evenement meer of andere
verdiepingsvragen van toepassing zijn, neemt u deze uiteraard mee in de beschrijving.
Organisator:
Hier beschrijft u wie de organisator van het evenement is en welke mogelijke onderaannemers er bij
betrokken zijn. Vermeld hier ook alle contactgegevens.
Risicoanalyse:
Hier beschrijft u duidelijk en overzichtelijk uw evenement Denk hierbij aan het:
1. Publieksprofiel: is het publiek bekend of anoniem? Hoe iang blijven ze op een bepaalde plek?
Om hoeveel mensen gaat het? Welke eigenschappen hebben ze (leeftijd, cultuur, gezondheid
etc.)? is er sprake van groepsgedrag?
2. Activiteitenprofiel: Om wat voor soort activiteiten gaat het? Kunnen die op zichzelf risico's met
zich meebrengen (kermis, vuurwerk etc.)? Hoe lang duren de activiteiten? is het publiek
deelnemer of toeschouwer?
3. Ruimtelijk profiel: Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie? is het een
binnen- of buitenlocatie? Zijn er meerdere activiteiten gelijktijdig? is de iocatie ingericht voor
het organiseren van evenementen?
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Op basis van tiet bovenstaande profiel benoemt u de mogelijke risico's om te komen tot een aantal
scenario's die specifiek van toepassing zijn op uw evenement. Het is van belang om per risico de
vraag te stellen of het zich kan voordoen en wat de mogelijke gevolgen zijn. Hierbij kunt u gebruik
maken van de volgende zes stappen:
1. Benoem de gevaren die samenhangen met de activiteiten plaatsvinden tijdens het evenement
2. Benoem de personen die gevaar lopen en het gevolg/effect van het gevaar
3. Benoem de genomen voorzorgsmaatregelen
4. Analyseer op basis van de voorgaande drie stappen de risico's en beschrijf de scenario's
5. Besluit wat voor nadere maatregelen noodzakelijk zijn.
6. Bepaal het restrisicoV
Programmering
Hier beschrijft u welke activiteiten op welk moment plaatsvinden en/of weike artiesten op welk moment
tijdens het evenement optreden?
Locatie/Inrichting
Hier beschrijft u waar het evenement plaatsvindt. Daarnaast beschrijft u hoe het evenemententerrein
wordt ingericht Denk hierbij aan meubilair, podia, (nood)uitgangen, evenals de breedtes van de
uitgangen en vluchtwegen. Voeg een plattegrond van de evenementlocatie en een overzichtstekening
van de inrichting op schaal bij.
Beveiliging
Hier beschrijft u welke vorm van en hoeveel beveiliging wordt ingezet voor, tijdens en na het
evenement. Wanneer u gebruik maakt van een particuliere beveiligingsorganisatie dient u zorg te
dragen voor het aanleveren van een beveiligingsplan.
Ordehandhaving
Hier beschrijft u welke maatregelen u treft rondom openbare orde en veiligheid voor uw evenement.
Denk hier bijvoorbeeld aan:
1. Crowd management: is er met name op gericht publiekstromen in veilige banen te leiden en te
hoge publieksdichtheid te voorkomen. Het omvat onder meer de planning van de
bewegwijzering, het plannen van de hoeveelheid en plaats van de sanitaire installaties of de
volgorde en locatie van optredens op verschillende podia.
2. Crowd control: zijn de fysieke maatregeien om gebieden af te bakenen, de publieksstroom te
reguleren met hekken en bewegwijzering, en het compartimenteren van publiek door middel
van barrières.
Ontruiming
Hier beschrijft u hoe u een noodzakelijke ontruiming organiseert. Geef aan: Wie doet wat, waar, hoe
en wanneer.
incidentbestriiding
Hier beschrijft u weike acties u onderneemt in geval van incidenten. IVlaak hierbij de koppeling naar de
scenario's die u bij de risicoanalyse heeft beschreven.
Brandveiligheid
Hier beschrijft u welke maatregelen u treft om te voldoen aan de brandveiligheidseisen, Denk hierbij
aan gebruikte materialen en eventuele brandblus- en brandveiligheidsvoorzieningen zoals een
brandmeldsysteem en een rook- warmteafvoerinstallatie.

^ Dit zijn de risico's die ondanks genomen maatregelen blijven bestaan.
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Medische zorg en hygiëne
Hier beschrijft u weike maatregelen u treft ten behoeve van de medische zorg en hygiëne. Denk hierbij
aan EHBO-voorzieningen, aantal hulpverleners, sanitaire voorzieningen, stromend water, maatregeien
bij diverse weersomstandigheden etc.
Verkeer en vervoer
Hier beschrijft u welke maatregelen u treft die met verkeer en vervoer te maken hebben. Denk hierbij
aan verkeersreguiering, parkeergelegenheid, bebording, aan- en afvoer van het publiek, openbaar
vervoer, etc. Het doel hiervan is het inzichtelijk maken van de maatregelen die u treft om te zorgen dat
bewoners, bedrijven en overige verkeersgebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden van het
evenement. Bij een groter evenement kan de gemeente vragen dat u een afzonderlijk verkeersplan
aanlevert.
Miiieu
Hier beschrijft u weike maatregeien u treft die met het miiieu te maken hebben. Denk hierbij aan
geluidsniveaus, afvalvoorziening en -verwerking, afvoer van afvalwater etc.

3

