
 

Is er sprake van een voor personen toegankelijk bouwsel of deel van een bouwsel? (bijv. bijeenkomsttent, tribune, podium of andere constructie) 

Nee Ja 

Staat het bouwsel korter dan 31 dagen? U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen. Neem altijd de 

voorschriften uit het besluit BGBOP in acht.  

Gaat het om een evenement? Kijk of u een melding in moet 

dienen of een vergunning aan moet vragen.  

https://www.hellendoorn.nl/vrije-tijd-

sport/product/evenementen_een-evenement-organiseren  

Nee Ja 

Is er een omgevingsvergunning brandveilig gebruik verleend en past hetgeen u gaat doen in de 

voorwaarden van deze omgevingsvergunning? 

Ja 

 

Nee 

Geen verdere actie m.b.t. 

brandveilig gebruik. Neem wel de 

voorschriften uit de 

vergunningsvoorwaarden in acht. 

Gaat het om een evenement? 

Ja Nee 

Evenementen-vergunning en 

omgevingsvergunning 

brandveilig gebruik aanvragen. 

De toetsing vindt plaats binnen 

dat proces. Zie 

www.omgevingsloket.nl  

of 

https://www.hellendoorn.nl/vrije-

tijd-

sport/product/evenementen_een-

evenement-organiseren  

Ga naar 

www.omgevingsloket.nl 

voor het aanvragen van 

een omgevings-

vergunning brandveilig 

gebruik of het indienen 

van een 

gebruiksmelding op 

basis van het 

bouwbesluit.  

Is het op basis van de APV verplicht een evenementenvergunning aan te 

vragen? 

Ja Nee 

Evenementen-

vergunning aanvragen. 

De toetsing vindt plaats 

binnen dat proces. 

https://www.hellendoorn.

nl/vrije-tijd-

sport/product/evenemen

ten_een-evenement-

organiseren  

Gaat u in/op het bouwsel: 

- nachtverblijf verschaffen aan meer dan 10 

personen, of; 

- verzorging bieden aan meer dan 10 

personen jonger dan 12 jaar, of; 

- verzorging bieden aan meer dan 10 

personen met een lichamelijke en/of 

verstandelijke handicap, of; 

- is deze verblijfsruimte bestemd voor meer 

dan 150 personen tegelijk? 

Ja Nee 

U hoeft geen 

gebruiksmelding 

brandveilig gebruik in te 

dienen. Neem altijd de 

voorschriften uit het 

besluit BGBOP in acht. 

U moet, middels het formulier, 

tenminste 4 weken voorafgaand aan 

het gebruik van de verblijfsruimte een 

melding doen bij burgemeester en 

wethouders.  

Besluit BGBOP: Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen 
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