A.2

1. Samenvatting voorstel
Het kader evenementenveiligheid VRHM is op 8 november 2012 vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van VRHM. Vervolgens hebben alle gemeenten het kader onderschreven als uniforme
richtlijn voor de werkwijze bij vergunningverlening van (risicovolle) evenementen. Eind 2015 heeft
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) het kader, in opdracht van het Algemeen Bestuur en
in overleg met de gemeenten, geëvalueerd. In deze evaluatie is een aantal onderwerpen en thema’s
benoemd die door de regionale werkgroep evenementenveiligheid nader onderzocht en uitgewerkt
zijn. Begin 2016 is het inspectierapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen” verschenen. De aanbevelingen uit dit rapport zijn, geannoteerd vanuit de
situatie in Hollands Midden, in juni jl. voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Aangezien de
aanbevelingen en conclusies uit het inspectierapport en die uit de eigen evaluatie van eind 2015
elkaar grotendeels overlappen, zijn beide meegenomen in onderstaande uitwerking. Hiermee wordt
recht gedaan aan het uitgangspunt dat het kader evenementenveiligheid VRHM geen statisch
document is, maar een document wat continu wordt aangepast aan de maatschappelijke
ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Wij zijn ervan overtuigd dat de onderstaand beschreven
aanpassingen en aanbevelingen hierbij een belangrijke bijdrage leveren.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de aanpassingen van het Kader Evenementenveiligheid VRHM en overige
aanbevelingen zoals uitgewerkt door de regionale werkgroep evenementenveiligheid:
1. Aanvraagformulier

Aanpassing kader
Overige
aanbevelingen

2. Veiligheidsplan

Aanpassing kader
Overige
aanbevelingen

3. Risicoscan

Aanpassing kader

4. Vooroverleg

Overige
aanbevelingen
Aanpassing kader
Overige
aanbevelingen

5. Risicoanalyse

Aanpassing kader
Overige
aanbevelingen

6. Adviezen

Aanpassing kader
Overige
aanbevelingen

7. Integraal
Operationeel Plan

Aanpassing kader

Overige
aanbevelingen
8. Veiligheidsteam

Aanpassing kader

- Geen aanpassing noodzakelijk. Een groot aantal gemeenten
beschikt inmiddels over een digitaal aanvraagformulier.
- Komende periode worden de pilot Evenement Assistent
gemeente Leiden en andere (landelijke) ontwikkelingen op het
gebied van informatie-uitwisseling en digitale
aanvraagformulieren gevolgd.
- Bruikbare resultaten pilot worden geïmplementeerd binnen
VRHM.
- Aangepaste bijlage 4 (veiligheidsplan) als bijlage opnemen in
het kader.
- Gemeenten organiseren, waar mogelijk met ondersteuning
van VRHM, workshops voor (lokale) organisatoren voor het
opstellen van een veiligheidsplan.
- Aangepaste bijlage risicoscan als bijlage opnemen in het
kader.
- N.v.t.
- N.v.t.
- Continuering monitoring op proces door de regionale
evenementencoördinator met extra aandacht voor de
vooroverleggen en risicoanalyse bij risico-aanpak
evenementen.
- N.v.t.
- VRHM organiseert in 2017 een workshop voor mov-ers,
waarin zij worden opgeleid om het proces van risicoanalyse,
middels de RISKOM, te kunnen begeleiden.
- Bij elk risico-aanpak evenement dient door de gemeente een
risicoanalyse tijdens het voorbereidingsproces te worden
uitgevoerd.
- N.v.t.
- Doorontwikkelen van het product ‘integrale advisering’ zodat
deze beter aansluit bij de verwachtingen van gemeenten.
- Het format EIK als bijlage toevoegen aan het kader.
- Verbeterde bijlage 8 (format (integraal) operationeel plan) als
bijlage opnemen in het kader.
- VRHM organiseert in 2017 een workshop voor mov-ers,
waarin zij worden opgeleid om invulling te geven aan het IOP
en EIK.
- Aanvulling tekst rol, taken en verantwoordelijkheden van het
veiligheidsteam toevoegen aan stap 5 “Uitvoeren en
ondersteunen van het evenement”.
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4. Toelichting op het besluit
Het kader evenementenveiligheid VRHM is op 8 november 2012 vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van VRHM. Eind 2015 heeft BGC het kader, in opdracht van het Algemeen Bestuur en in
overleg met gemeenten, geëvalueerd. In deze evaluatie is een aantal onderwerpen en thema’s
benoemd die door de regionale werkgroep evenementenveiligheid nader onderzocht en uitgewerkt
zijn. Begin 2016 is het inspectierapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij
publieksevenementen” verschenen. De aanbevelingen uit dit rapport zijn vertaald naar de situatie in
Hollands Midden en juni jl. voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Aangezien de aanbevelingen en
conclusies uit het inspectierapport en die uit de eigen evaluatie elkaar grotendeels overlappen, zijn
beide meegenomen in onderstaande uitwerking. Vooruitlopend hierop zijn gemeenten meegenomen
in de doorontwikkeling van het kader en inhoudelijke onderwerpen. Dit is onder andere gebeurt in de
door VRHM georganiseerde leergang evenementenveiligheid 2016.
4.1 Aanvraagformulier
Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat gemeenten het aanvraagformulier graag digitaal via de
eigen gemeentesite beschikbaar zouden willen stellen. Daarnaast bleek dat gemeenten beperkt
doorvragen bij organisatoren n.a.v. het ontvangen aanvraagformulier. Dit is wel gewenst, aangezien
gemeenten hierdoor een betere inschatting kunnen maken voor het vervolgtraject van het
evenement.
Aanpak:
Veel gemeenten hebben het aanvraagformulier inmiddels al op de eigen website gedigitaliseerd.
Hierbij is overleg geweest met de hulpverleningsdiensten en is als basis het format van de
veiligheidsregio overgenomen. Gemeenten hebben het formulier aangevuld met gemeente specifieke
vragen.
Eerder is binnen de regio gesproken over de inzet van de ICT tool “Evenement Assistent”. Het
aanvraagformulier wordt in dit systeem meegenomen en biedt tevens mogelijkheden voor een meer
efficiënte uitwisseling van informatie. De gemeente Leiden schaft binnenkort de Evenement Assistent
aan. De veiligheidsregio volgt de ervaringen binnen deze gemeente en zal tevens zelf als partij deel
uitmaken van de pilot.
Aanpassing van het kader:
- Geen aanpassing noodzakelijk. Een groot aantal gemeenten beschikt inmiddels over een digitaal
aanvraagformulier.
Overige aanbevelingen:
- Komende periode worden de pilot Evenement Assistent gemeente Leiden en andere (landelijke)
ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling en digitale aanvraagformulieren gevolgd.
Bruikbare resultaten pilot worden geïmplementeerd binnen VRHM. Hiermee wordt tevens
informatiemanagement prominenter gepositioneerd bij risico-aanpak evenementen.
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4.2 Veiligheidsplan
Uit de evaluatie kwam naar voren dat gebruikers het format veiligheidsplan (bijlage 4 kader
evenementenveiligheid) niet duidelijk genoeg vinden. Bovendien zien hulpdiensten en gemeenten
grote kwaliteitsverschillen bij het aanleveren van veiligheidsplannen door organisatoren.
Aanpak:
Het veiligheidsplan maakt bij risicovolle evenementen onderdeel uit van de vergunningsaanvraag. Het
is van belang dat organisatoren zelf goed nadenken over de wijze waarop zij de veiligheid van het
evenement gaan borgen. Daarom heeft de werkgroep gesteld dat het veiligheidsplan geen
‘invuloefening’ moet worden. De organisator is en blijft immers primair verantwoordelijk voor de
veiligheid van het evenement en dient daarvan een goed en realistisch beeld te schetsen bij de
vergunningaanvraag. Het doorleven van alle aspecten uit het veiligheidsplan en dit goed verwoorden,
is zeer belangrijk en kost (terecht) tijd.
De werkgroep heeft bijlage 4 d.m.v. extra hulpvragen verder uitgebreid. Hierbij is ook de input uit
andere veiligheidsregio’s meegenomen. De hulpvragen bieden ervaren en onervaren organisatoren
meer handvatten voor het opstellen van het veiligheidsplan. Daarnaast wil de veiligheidsregio
onderzoeken of er in 2017, in samenwerking met gemeenten, workshops voor organisatoren gegeven
kunnen worden. Het belang van het veiligheidsplan kan zo goed onder de aandacht van de doelgroep
gebracht worden en er kan extra praktische hulp geboden worden.
Aanpassing van het kader:
- Aangepaste bijlage 4 (veiligheidsplan) als bijlage opnemen in het kader.
Overige aanbevelingen:
- Gemeenten organiseren, waar mogelijk met ondersteuning van VRHM, workshops voor (lokale)
organisatoren voor het opstellen van een veiligheidsplan.
4.3 Risicoscan
Over de inhoud en de weging van de scan is geen discussie. Uit de evaluatie is gebleken dat een
aantal vragen in de praktijk wel ruimte bieden voor interpretatie. Hierdoor werden deze niet altijd op
dezelfde wijze beantwoord.
Aanpak:
In de risicoscan zijn een aantal vragen aangescherpt en is de toelichting bij de vragen verduidelijkt.
Daarnaast wordt de vergunningverlener na het invullen van de scan, nu nadrukkelijk op de aanpak 1
keuze gewezen.
Ook de risicoscan is meegenomen in de leergang module “regie op het proces”. Hier is nogmaals de
plaats van de risicoscan in het totaal proces toegelicht en aangegeven dat de uitkomst ‘slechts’ een
richtlijn is voor de behandelaanpak.
Aanpassing van het kader:
- Verbeterde risicoscan als bijlage opnemen in het kader.
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Risico-aanpak of reguliere aanpak
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Overige aanbevelingen:
- n.v.t.
4.4 Vooroverleg
Uit de evaluatie eind 2015 bleek dat er bij risico-aanpak evenementen niet altijd een vooroverleg werd
ingepland. Dit is van groot belang om te kunnen komen tot een multidisciplinaire en integrale aanpak
van het evenementen.
Aanpak:
De regionale evenementencoördinator monitort specifiek of deze stap in het proces wordt opgepakt.
Sinds de opening van het coördinatiepunt worden risico-aanpak evenementen (bijna) niet meer
zonder vooroverleg georganiseerd.
Aanpassing van het kader:
- N.v.t.
Overige aanbevelingen:
- Continuering monitoring op proces door de regionale evenementencoördinator met extra
aandacht voor de vooroverleggen en risicoanalyse bij risico-aanpak evenementen.
4.5 Risicoanalyse
Uit de evaluatie is gebleken dat gemeenten voor de risicoanalyse niet of nauwelijks gebruik maken
van de Excel tool (behorende bij de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid) voor de
risicoanalyse. Dit komt doordat deze tool minder toegankelijk en voor sommigen te complex en te
tijdrovend is. Doordat de risicoanalyse niet door gemeenten werd geïnitieerd, is deze ook niet uit de
evaluatie naar voren gekomen. De risicoanalyse is een belangrijke stap om te komen tot integrale
advisering en verdient aandacht bij de voorbereidingen van het evenement. Daarom heeft de
werkgroep ook dit onderwerp uitgewerkt.
Een brede multidisciplinaire risico inventarisatie, afweging van impact en waarschijnlijkheid en het
uitwerken van scenario’s vormt de basis van een goede risicoanalyse. Door de risicoanalyse
multidisciplinair op te pakken, worden de risico’s integraal in kaart gebracht. Deze integrale
benadering helpt bij het vormen van consensus over de benodigde maatregelen en voorschriften bij
de betrokken (hulp)diensten, gemeente en organisator.
Aanpak:
De werkgroep is op zoek gegaan naar een praktischer hulpmiddel en heeft deze gevonden in het
door het Event Safety Institute ontwikkelde RISKOM-model. De RISKOM is op elk soort evenement
toe te passen. In de nu lopende multidisciplinaire leergang evenementenveiligheid is de RISKOM als
module opgenomen. Om de tool verder te laten beklijven heeft VRHM bovendien een aantal
risicovolle evenementen binnen de regio gezocht waar de RISKOM onder begeleiding wordt
uitgevoerd. Dit zijn o.a. Kaarsjesavond in Gouda en het Bloemencorso in de Bollenstreek.
Door deze positieve ervaringen hoopt de veiligheidsregio het belang van de risicoanalyse middels de
RISKOM tool verder aan te tonen. Het is uiteindelijk aan de gemeente om, samen met de partners,
de tool daadwerkelijk in praktijk toe te gaan passen.
Aanpassing van het kader:
- N.v.t.
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Overige aanbevelingen:
- VRHM organiseert in 2017 een workshop voor mov-ers, waarin zij worden opgeleid om het proces
van risicoanalyse, middels de RISKOM, te kunnen begeleiden.
- Bij elk risico-aanpak evenement dient door de gemeente een risicoanalyse tijdens het
voorbereidingsproces te worden uitgevoerd.
4.6 Adviezen
Uit de evaluatie van het kader kwam naar voren dat door gemeenten verschillend wordt omgegaan
met de adviezen van de hulpverleningsdiensten. Daarbij sluit de inhoud van de adviezen niet altijd
aan bij de wens/vraag van de gemeente.
Aanpak:
Tijdens de leergang is het omgaan met de adviezen van de hulpdiensten besproken. Hier zijn
ervaringen uitgewisseld en tips gegeven. Sinds de opening van het coördinatiepunt worden de risicoaanpak evenementen integraal geadviseerd. Het integrale advies is het resultaat van multidisciplinair
overleg en onderlinge afstemming. De coördinator bewaakt de integraliteit en zorgt dat iedere kolom
zijn/haar bijdrage levert aan het advies. Daarnaast worden eventuele tegenstrijdigheden in de
adviezen met de betrokken diensten besproken en zorgt de coördinator dat er een eenduidig advies
bij de gemeente wordt aangeleverd. De verschillende adviezen worden gebundeld en met een
voorblad van de veiligheidsregio aan de gemeente aangeboden. Tevens is de afgelopen maanden
vanuit de veiligheidsregio aandacht besteed aan de risicoanalyse. Dit is, zoals eerder aangegeven,
belangrijke input voor een kwalitatief goed (integraal) advies.
Hiermee is voor de integrale advisering een belangrijke start gemaakt. Het proces van advisering is
integraal voorbereid, afgestemd en iedere kolom heeft vanuit zijn of haar expertise een advies
opgesteld. De huidige opzet kent echter nog een aantal dubbelingen. Daarbij ontvangt de gemeente
een bundeling van de individuele (op elkaar afgestemde) adviezen, maar niet één advies. Gezien de
juridische positie van de politie binnen de veiligheidsregio, zal de politie ook in de toekomst altijd een
eigen advies aan bevoegd gezag afgeven.
Er wordt op dit moment gewerkt aan de doorontwikkeling van de advisering om zo meer aan te
sluiten bij de verwachtingen van de gemeenten. Denk hierbij aan de ontwikkeling van regelgericht
naar meer risicogericht adviseren. Gemeenten worden gevraagd hiervoor hun wensen kenbaar te
maken en input te leveren. Ook zal op korte termijn één brief worden opgesteld met als bijlage een
getekend advies van de politie.
Aanpassing van het kader:
- N.v.t.
Overige aanbevelingen:
- Doorontwikkelen van het product ‘integrale advisering’ zodat deze beter aansluit bij de
verwachtingen van gemeenten.
4.7 Integraal Operationeel Plan (IOP)
Uit de evaluatie komt naar voren dat veel gemeenten bij risico-aanpak evenementen geen IOP
maken. Redenen hiervoor zijn dat gemeenten niet altijd de meerwaarde van het IOP zien, het tijd kost
om het op te stellen en dat het huidige format te uitgebreid en te moeilijk is. De gemeenten en
hulpverleningsdiensten bepalen in de voorbereidingsfase welke extra maatregelen genomen moeten
worden om de restrisico’s te verkleinen. In het IOP staat beschreven wat en hoe dat moet gebeuren
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(koppeling mensen en middelen). De gemeente neemt het initiatief tot het schrijven van het IOP, de
hulpverleningsdiensten geven hiervoor input.
Aanpak:
Door de werkgroep evenementen is onderzocht hoe het IOP door de gemeenten die dit wel opstellen,
nu wordt ingevuld. In de gemeente Leiden wordt sinds een aantal jaar met een zogenaamde “IOPkaart” gewerkt. Deze IOP-kaart wordt aangevuld met een burgemeestersvoorstel waarin gevraagd
wordt de IOP-kaart ook bestuurlijk vast te stellen.
De IOP-kaart is omgezet tot een regionaal format “evenementen informatiekaart (EIK)”. De werkgroep
adviseert gemeenten bij dit format wel een begeleidend document op te stellen. Dit kan met een
burgemeestersvoorstel of de indeling conform het format voor het IOP, bijlage 8. Hierbij is bijlage 8 uit
het kader aangepast aan deze ontwikkeling. De regionale evenementen coördinatie monitort het
gebruik van deze nieuwe formats.
Verder is tijdens de leergang aandacht besteed aan het IOP. Gebleken is dat de medewerkers
openbare orde en veiligheid veelal het IOP en de EIK opstellen. Slechts een kleine groep mov-ers
heeft deelgenomen aan de leergang evenementenveiligheid. Daarom gaat VRHM in 2017 deze
doelgroep via een aparte leergang verder opleiden (in samenhang met het onderdeel risicoanalyse).
Aanpassing van het kader:
- Het format EIK als bijlage toevoegen aan het kader.
- Verbeterde bijlage 8 (format (integraal) operationeel plan) als bijlage opnemen in het kader.
Overige aanbevelingen:
- VRHM organiseert in 2017 een workshop voor mov-ers, waarin zij worden opgeleid om invulling
te geven aan het IOP en EIK.
4.8 Veiligheidsteam
Uit de evaluatie van het kader is gebleken dat veel onduidelijkheid bestond over de rol, taken en
verantwoordelijkheden van het veiligheidsteam bij evenementen. Door deze onduidelijkheid krijgt het
veiligheidsteam niet de juiste invulling. Daarbij was niet duidelijk wanneer in het proces besloten moet
worden of een veiligheidsteam wel/niet wordt ingesteld.
Aanpak:
In de werkgroep evenementen is samen met gemeenten besproken wat de rol, taken en
verantwoordelijkheden van het veiligheidsteam zouden moeten zijn. Aangezien het veiligheidsteam
niet of nauwelijks in het kader was uitgewerkt, is hiervoor een aanvulling opgesteld. Dit wordt
toegevoegd aan stap 5 van het kader: “Uitvoeren en ondersteunen van het evenement”.
Aanpassing van het kader:
- Aanvulling tekst rol, taken en verantwoordelijkheden van het veiligheidsteam toevoegen aan stap
5 “Uitvoeren en ondersteunen van het evenement”.
Overige aanbevelingen:
- De regionale evenementencoördinator monitort of het veiligheidsteam op de agenda komt te
staan in het vooroverleg van een evenement.
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5. Kader
In november 2012 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM) het regionale kader Evenementenveiligheid en de daarbij behorende bijlagen vastgesteld.
Het doel van het evenementenkader is het vergroten van de publieksveiligheid bij risicovolle
evenementen. Het AB heeft tijdens de vaststelling van het evenementenkader afgesproken om de
implementatie, de werking en het gebruik van het kader te evalueren. Deze evaluatie heeft eind 2015
plaatsgevonden. Hiermee wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat het kader
evenementenveiligheid geen statisch document is, maar een document wat continu wordt aangepast
aan maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

6. Consequenties
Financieel:
Voor het trainen en opleiden van vergunningverleners en medewerkers openbare orde & veiligheid
(mov-ers) op het vlak van risicoanalyse en IOP moeten workshops worden georganiseerd. Daarbij
zijn er ook (nieuwe) medewerkers bij gemeenten die de reeds georganiseerde leergang
evenementenveiligheid nog niet hebben kunnen volgen. Voor het organiseren van deze workshops
en extra modules in de leergang is in 2017 ca. €10.000,- nodig.
Verder zal het (laten) ontwikkelen van een ICT tool met betrekking tot het efficiënt uitwisselen van
informatie, ofwel het regionaal aanschaffen van de Evenement Assistent op langere termijn kosten
met zich mee gaan brengen. Deze zijn op dit moment nog niet in te schatten. Hiervoor wordt t.z.t. een
aparte beslisnotitie opgesteld.
Capaciteit:
De benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de acties wordt opgenomen in het Werkplan
Evenementenveiligheid 2017.

7. Aandachtspunten / risico’s
Aandachtspunt: Het kader evenementenveiligheid VRHM is afgeleid van de landelijke handreiking
evenementenveiligheid (HEV). Op dit moment wordt de HEV door het IFV geëvalueerd, waarbij zowel
de regionale evenementencoördinator als de politie eerste input hebben geleverd. Eind november
worden de eerste conclusies naar aanleiding van deze evaluaties opgeleverd. Mogelijk dat deze
conclusies op termijn nieuwe input zijn voor het kader evenementenveiligheid VRHM.
Aandachtspunt: Het kader geeft een prima raamwerk voor het proces rondom de organisatie van
(risicovolle) evenementen. Het is aan de gemeente om hier de toebedeelde regierol in te pakken en
in samenwerking met de hulpdiensten en veiligheidsregio volledig invulling aan te geven.
Zoals ook aangegeven in de informatienotitie betreffende de reactie op het rapport “Meer aandacht
voor veiligheid bij publieksevenementen” zijn we binnen onze regio op de goede weg.
De veiligheidsregio vraagt hierbij echter wel (nogmaals) extra aandacht voor het tijdig en volledig
aanleveren van de adviesaanvraag zodat de in het kader gestelde termijn van 13 weken kan worden
gehaald. Bij risico-aanpak evenementen is het immers van groot belang om tijdig te starten met de
voorbereidingen van het evenement.
Aandachtpunt: in het inspectierapport is het risico van meerjarige vergunningen beleid aangegeven.
Zoals aangegeven in onze reactie op dit rapport adviseert de veiligheidsregio gemeenten dringend
om bij meerjarige vergunningen jaarlijks, kritisch bij organisatoren na te gaan of er sprake is van
gewijzigde omstandigheden. Het is belangrijk om iedere keer weer (opnieuw) de risico’s in kaart te
brengen en op basis hiervan met elkaar een goede afweging te maken.
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8. Bijlagen
-

Verbeterde bijlage 4 (veiligheidsplan)
Verbeterde risicoscan
Format evenementen informatiekaart (EIK)
Verbeterde bijlage 8 (format (integraal) operationeel plan)
Tekst stap 5 “Uitvoeren en ondersteunen van het evenement” (omschrijving veiligheidsteam)

9. Historie besluitvorming
-

8 november 2012: Algemeen Bestuur kader evenementenveiligheid VRHM vastgesteld.
December 2012: kader namens AB aangeboden aan gemeenten met het verzoek het kader per
gemeente vast te stellen en te gaan implementeren.
14 november 2013: Algemeen Bestuur geïnformeerd over ‘stand van zaken implementatie kader
evenementenveiligheid VRHM’.
23 november 2015: Algemeen Bestuur geïnformeerd over ‘Evaluatie implementatie regionaal
kader evenementenveiligheid VRHM’;
30 juni 2016: Algemeen Bestuur geïnformeerd over reactie rapport “Meer aandacht nodig voor
veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen”;
3 oktober 2016: instemming hoofdenoverleg met genoemde wijzigingen en aanbevelingen
”doorontwikkeling kader evenementenveiligheid VRHM”.
10 oktober 2016 instemming veiligheidsdirectie met genoemde wijzigingen en aanbevelingen
“doorontwikkeling kader evenementenveiligheid VRHM”.
3 november 2016: instemming dagelijks bestuur met genoemde wijzigingen en aanbevelingen
“doorontwikkeling kader evenementenveiligheid VRHM”.
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BIJLAGE 4

Veiligheidsplan

Inleiding:
Als organisator van een evenement bent u primair verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek,
medewerkers, deelnemers, publieke eigendommen en een ordelijk verloop van het evenement.
Met het opstellen van het veiligheidsplan maakt u inzichtelijk welke risico’s uw evenement met zich
meebrengt en welke maatregelen u daar als organisator op treft. In geval van een incident heeft u
bovendien alvast nagedacht over de bestrijding zodat de eventuele impact ervan beperkt blijft.
Het veiligheidsplan is dan ook een belangrijk document en maakt bij risicovolle evenementen
onderdeel uit van de vergunningaanvraag. De gemeente en hulpverleningsdiensten kunnen op basis
van het veiligheidsplan bovendien beter bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het
evenement nog veiliger te laten verlopen.
Inhoud veiligheidsplan:
De volgende onderwerpen moeten nader worden uitgewerkt, wees daarbij zo concreet mogelijk:
1. Organisator
2. Aard van het evenement
3. Programmering
4. Evenementenlocatie
5. Risicoanalyse
6. Beveiliging
7. Publieksveiligheid
8. Scenario’s
9. Brandveiligheid
10. Medische zorg en hygiëne
11. Verkeer en vervoer
12. Milieu
Hieronder is met een uitleg en 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.

1: Organisator:
Hier beschrijft u:
Wie de organisator van het evenement is;
Wie de contactpersoon tijdens het evenement is;
Welke partijen (een deel) van het evenement organiseren;
Een overzicht van contactpersonen met taken en verantwoordelijkheden zoals beveiliging,
EHBO, verkeer, podium, etc.;
De ervaring van de organisator met het organiseren van evenementen.

2: Aard van het evenement:
Hier beschrijft u duidelijk en overzichtelijk uw evenement. De volgende punten komen o.a. naar
voren:
Soort evenement;
Grootte van het evenement;
Soort bezoekers;
Aantal bezoekers;
Extra activiteiten.
Verder beschrijft u de volgende profielen:
Publieksprofiel
o Is het publiek bekend of anoniem?
o Hoe lang blijft het publiek op een bepaalde plek?
o Welke eigenschappen heeft het publiek? (denk aan leeftijd,
gezondheid, zelfredzaamheid)
o Is er sprake van groepsgedrag?
Activiteitenprofiel
o Om wat voor soort activiteiten gaat het?
o Kunnen deze activiteiten op zichzelf risico’s met zich
meebrengen? (bijvoorbeeld kermis, vuurwerk, evenement
aan het water)
o Hoe lang duren de activiteiten?
o Is het publiek deelnemer of toeschouwer?
Ruimtelijkprofiel
o Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de
locatie?
o Is het een binnen- of buitenlocatie?
o Zijn er meerdere, gelijktijdige activiteiten?
o Is de locatie ingericht voor het organiseren van een
evenement?
Gezondheidsprofiel
o Zijn er gevaren voor de volksgezondheid te verwachten?
o Zijn er gevaren ten aanzien van hygiëne te verwachten?
Bestaat uw evenement uit meerdere activiteiten? Benoem dan per activiteit de bovenstaande
profielen.

3: Programmering:
Hier beschrijft u:
Welke activiteiten op welk moment plaatsvinden;
Welke artiesten op welk moment tijdens het evenement optreden (indien van toepassing);
Welke aandachtspunten voort kunnen vloeien uit het programma en welke maatregelen
genomen worden om de risico’s die hiermee samenhangen te beperken.
Met de vergunningverlener wordt afgesproken wanneer er een definitief programma moet zijn
aangeleverd (deze kan van invloed zijn op het risicoprofiel). U kunt een concept programma als
bijlage meesturen.

4: Evenementenlocatie:
De inrichting van de evenementenlocatie kan van invloed zijn op het verloop van het evenement.
Bekijk goed welke kansen maar ook welke beperkingen uw evenementenlocatie met zich
meebrengen.
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Hier beschrijft u:
Waar het evenement plaatsvindt.
Benoem niet alleen de geografische locatie, mar neem ook de ondergrond van het terrein en
de directe omgeving mee in uw beschrijving;
Hoe het evenemententerrein is ingericht.
Denk hierbij aan podia, meubilair, tenten, (nood)uitgangen, evenals de breedtes van de
uitgangen en vluchtwegen (zie ook punt 9 brandveiligheid).
Voeg een plattegrond van de evenementlocatie en een overzichtstekening van de inrichting op een
duidelijk leesbare schaal bij.

5. Risicoanalyse
Nu de basisinformatie van het evenement in kaart is gebracht, kunt u de risico’s gaan inventariseren.
De risico’s hangen nauw samen met de hierboven beschreven profielen. Kijk bij de risico
inventarisatie naar de kans dat het risico zich voor kan doen en naar de gevolgen (impact) hiervan.
Hier beschrijft u:
Kort welke risico’s u als organisatie naar aanleiding van de profielbeschrijvingen reëel vindt
(stel hierin prioriteiten);
Welke preventieve maatregelen u treft om de geconstateerde risico’s en de gevolgen daarvan
te beperken.
Vooroverleg met organisatie, gemeente en hulpverleningsdiensten
Bij risicovolle evenementen zal de gemeente u als organisator uitnodigen voor een vooroverleg.
Tijdens dit overleg waarbij ook de hulpverleningsdiensten aanschuiven, staat de risicoanalyse ook op
de agenda. Uw eigen inventarisatie vormt de basis en zal worden aangevuld door de expertise van de
hulpverleningsdiensten en overige externe partners

De risico inventarisatie is een onderdeel van de risicoanalyse. Door het uitwerken van de hieronder
genoemde punten en de scenario’s wordt de risicoanalyse volledig ingevuld.
6: Beveiliging:
Hier beschrijft u:
Welke vorm van beveiliging wordt ingezet;
Wie hiervoor wordt ingezet en met welk doel;
Hoeveel beveiliging voor, tijdens en na het evenement wordt ingezet.

Beveiligingsplan
Wanneer u gebruik maakt van een particuliere beveiligingsorganisatie, vraagt de gemeente vaak om
het aanleveren van een beveiligingsplan. Hierin wordt o.a. beschreven wat de taakinstructie van de
beveiliging is, welke afspraken er met de politie zijn gemaakt, hoe de communicatie plaatsvindt, welke
kleding de beveiliging draagt, etc. Vraag hiervoor uw beveiligingspartner om input. Professionele
beveiligingsbedrijven zijn ervaren in het aanleveren van een beveiligingsplan.
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7: Publieksveiligheid
Een goed bezocht evenement is natuurlijk erg fijn, maar het kan ook té druk worden. Bezoekers
hebben hierdoor een minder prettige evenementen ‘beleving’. Daarnaast kan het gevolgen voor uw
commerciële activiteiten hebben of zelfs tot gevaarlijke situaties zoals verdrukking leiden. Bovendien
moeten alle bezoekers bij calamiteiten het evenemententerrein ook binnen korte tijd veilig kunnen
verlaten.
Het in veilige banen leiden van publieksstromen noemen we binnen evenementenveiligheid Crowd
management. Het is belangrijk om in de voorbereiding van uw evenement al mogelijke knelpunten
zichtbaar te maken en passende maatregelen te benoemen.
Hier beschrijft u:
Hoeveel bezoekers u (ongeveer) verwacht;
Wanneer u pieken in publieksdichtheid verwacht (kijk voor een inschatting hiervoor
bijvoorbeeld naar ervaringen van vorige edities);
Op welke plaats(en) u een hoge publieksdichtheid verwacht;
Welke maatregelen u treft om de bovengenoemde knelpunten weg te nemen.

Crowd management maatregelen
Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen als een duidelijke bewegwijzering, routing en looproutes
op het terrein, plaatsen van barriers, voldoende toiletten en kassa’s, beveiliging en inzet van Social
Media. Ook het aanpassen van de programmering kan bijdragen aan een gefaseerde in- of
uitstroom van bezoekers.

8: Scenario’s:
Ondanks alle goede voorbereidingen en preventieve maatregelen kunnen zich helaas toch
calamiteiten voordoen. Een goede voorbereiding is dan essentieel.
Onder het kopje scenario’s willen we u vragen na te denken over uw voorbereiding door de meest
realistische scenario’s uit te werken. Dit zijn scenario’s die zich zeer waarschijnlijk kunnen
voordoen. Kijk daarna ook kort naar de zogenaamde worst case scenario’s, dit zijn scenario’s
waarbij het onwaarschijnlijk is dat zij plaatsvinden, maar waarvan de impact als het gebeurt wel groot
is.
Besteed bij ieder scenario aandacht aan de volgende vijf punten:
1. Welke maatregelen neemt u als organisator om het incident zoveel mogelijk te stabiliseren?
2. Wie speelt daarbij een rol (beveiliging, EHBO, organisatieverantwoordelijke, etc.)?
3. Wanneer, hoe en door wie worden de hulpverleningsdiensten opgeroepen?
4. Wie maakt de plaats van het incident toegankelijk?
5. Hoe worden de hulpverleningsdiensten opgevangen en gegidst naar het incident?
Bedenk dat ieder evenement zijn eigen kenmerken heeft en speel hier bij de uitwerking van de
scenario’s op in. Het uitwerken van scenario’s vraagt om maatwerk. De hieronder aangegeven
vragen zijn bedoeld als hulpmiddel.
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Mogelijke scenario’s zijn:
Ontruiming
o Bij welke scenario’s wordt er besloten tot gehele of juist gedeeltelijke ontruiming?
o Wie neemt binnen de organisatie de eindbeslissing tot ontruiming?
In elk geval kan dit altijd op gezag van de nood- en hulpverleningsdiensten gebeuren.
o Wie heeft binnen de organisatie de leiding over de ontruiming?
o Hoeveel tijd kost het om (geheel of gedeeltelijk) te ontruimen?
o Hoe wordt het terrein ontruimd en welke middelen worden hierbij ingezet? Denk
bijvoorbeeld aan het compartimenteren van het terrein, d.w.z. het terrein in vakken
verdelen.
o Wie is er binnen de organisatie nog meer bij de ontruiming betrokken en welke taken
hebben deze betrokkenen?
o Waar worden bezoekers, deelnemers en personeel bij een calamiteit heen gebracht
(opvanglocatie)?
o Hoe en door wie worden de mensen naar de opvanglocaties begeleid?
o Hoe verloopt de communicatie intern en met de hulpdiensten? Welke hulpmiddelen
worden hiervoor ingezet?
Extreem weer
We merken dat het weer de afgelopen jaren steeds meer invloed op het verloop van het
evenement heeft. Bij risicovolle buiten evenementen is het niet meer voldoende om bijvoorbeeld
alleen buienradar te volgen. Ontruimen kost tijd, dat betekent dat u als organisatie tijdig
beslissingen en maartregelen moet nemen.
o Hoe en door wie wordt voor en tijdens het evenement het weer gemonitord?
o Wie neemt binnen de organisatie de beslissing om bij extreem weer het evenement af te
lasten of uit te stellen?
o Bij welke vooraf vastgestelde waarden worden maatregelen genomen? Denk aan
hoge/lage temperatuur, neerslag, wind, etc.
o Welke maatregelen worden er (per weertype) getroffen?
Denk bijvoorbeeld aan het uitreiken van waterflesjes, vooraf informeren van bezoekers
over te treffen voorzorgsmaatregelen, schuilmogelijkheden bij onweer, ontruiming terrein,
bereikbaarheid van terrein bij veel regenval en communicatie met bezoekers.
o Hoe en wanneer worden de hulpdiensten betrokken in de besluitvorming bij de uit te
voeren maatregelen?
Ongeval
o Hoe verloopt de communicatie tussen de EHBO post en de organisatie?
o Welke opdracht heeft de EHBO ter plaatse en welke ondersteuning krijgen zij?
o Op welk moment worden de hulpverleningsdiensten in kennis gesteld?
o Wie binnen de organisatie heeft de contacten met de hulpverleningsdiensten?
Vechtpartij
o Hoe verloopt de communicatie tussen de beveiligers?
o Hoe wordt geprobeerd de vechtpartij te beëindigen dan wel te de-escaleren?
o Hoe wordt na een vechtpartij hulp verleend aan mogelijke slachtoffers?
o Op welke, vooraf afgesproken plaats, worden aangehouden personen overgedragen aan
de politie?
o Op welk moment worden de hulpverleningsdiensten in kennis gesteld?
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Onrust in het publiek
Als gevolg van brand, ontploffing, vechtpartij, instorting of andere oorzaken kan er onrust in het
publiek ontstaan. Mensen willen vluchten en komen als groep in beweging. Indien er geen of
onvoldoende ruimte is om veilig weg te kunnen komen, kan dit ernstige gevolgen hebben. Er
ontstaan bijvoorbeeld ordeverstoringen of mensen kunnen verdrukt raken.
o Hoe signaleert u als organisatie in een vroegtijdig stadium dat er onrust in het publiek
ontstaat?
o Hoe verloopt de communicatie tussen u als organisator, beveiliging en
hulpverleningsdiensten?
o Welke maatregelen worden genomen in het geval van verdrukking, onwelwording en/of
ordeverstoring?
o Hoe worden de slachtoffers overgebracht naar de EHBO?
o Wie heeft bij dit scenario binnen de organisatie de leiding en is het aanspreekpunt?
Brand
o
o
o
o

Hoe verloopt de communicatie tussen beveiliging en organisatie?
Wie binnen uw organisatie informeert de brandweer via 112?
Hoe en waar wordt de brandweer opgevangen?
Hoe zorgt de beveiliging en/of uw organisatie ervoor dat het publiek bij brand op afstand
wordt gehouden zodat de brandweer ongehinderd kan blussen?

9: Brandveiligheid:
Hier beschrijft u:
Welke materialen u gaat gebruiken, denk bijvoorbeeld aan tenten en/of podia.
Tenten moeten aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. Bij uw leverancier kunt u hiervoor
de benodigde certificaten en constructietekeningen opvragen. Voeg deze informatie als
bijlage toe aan het Veiligheidsplan.
Welke brandblusapparaten en/of brandmeldsystemen u bij de eerste signalering van de
brand inzet;
In hoeverre het evenemententerrein bereikbaar is voor de brandweer;
Waar en hoeveel nooduitgangen uw terrein en/of tent heeft. Geef bovendien aan hoe breed
de nooduitgangen zijn;
Op welke wijze de vluchtroutes worden aangeduid.
Het spreekt voor zich dat er geen obstakels over brandkranen moeten worden geplaatst en dat
bluswatervoorzieningen voor de brandweer goed bereikbaar moet zijn.

10: Medische zorg en hygiëne:
Hier beschrijft u:
Hoeveel gediplomeerde EHBO’ers c.q. andere hulpverleners u tijdens het evenement inzet;
In hoeverre de EHBO-post op het evenemententerrein bereikbaar is voor ambulances;
Welke en hoeveel sanitaire voorzieningen u wilt gaan inzetten.
Denk aan verhouding mannen/vrouwen toiletten, eventuele douches/wasgelegenheden en
toegang tot stromend water;
Welke maatregelen u treft om gehoorschade te voorkomen (indien van toepassing).
Alcohol en drugs
Hier beschrijft u:
Op welke wijze het horecapersoneel toeziet op een verantwoord alcohol gebruik;
(indien van toepassing) Welke maatregelen u als organisator treft om bezit, openlijk gebruik
en handel in drugs tegen te gaan;
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Alcohol <18 jaar
Bekend is het feit dat u aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mag schenken. Op een
afgebakend evenemententerrein kunt u, bijvoorbeeld door de inzet van gekleurde polsbandjes, de
<18-jarige van de 18+ doelgroep scheiden. Kondig alvast op uw site en via Social Media aan dat u
hier als organisatie strikt toezicht op houdt en bij twijfel naar het ID-bewijs vraagt. Geef ook aan wat
de consequenties zijn indien jongeren zich hier niet aan houden.
Het gebruik van glaswerk kan risico op verwonding met zich meebrengen. Gebruik dus zoveel
mogelijk plastic glazen.

11:Verkeer en vervoer:
Bewoners, omliggende bedrijven en overige verkeersgebruikers willen zo min mogelijk hinder
ondervinden van het evenement. Ook moeten de hulpverleningsdiensten hun zorgtaken kunnen
blijven doen.
Hier beschrijft u:
Welke verkeer regulerende maatregelen worden ingezet;
De calamiteitenroute(s) voor de hulpverleningsdiensten en hoe deze worden vrijgehouden
van obstakels;
Via welke weg de aan- en afvoer van het publiek geregeld is.
Waar tijdens het evenement geparkeerd kan worden (auto’s en fietsen) en welke
voorzieningen u hiervoor zelf treft dan wel eventueel nodig heeft van de gemeente;
De inzet van (gecertificeerde) verkeersregelaars. Denk hierbij aan aantal, waar worden zij
ingezet en door wie worden zij aangestuurd;
De bebording die wordt ingezet;
Verkeersplan
Bij een groter evenement kan de gemeente u als organisator om een afzonderlijk verkeersplan vragen.

12: Milieu:
Hier beschrijft u:
Welke maatregelen u als organisator treft om geluidoverlast voor omwonenden zoveel
mogelijk te voorkomen;
Hoe de afvalvoorziening- en verwerking is geregeld;
Wie het terrein en omliggende omgeving schoon maakt en wanneer dit gebeurt;
Wie en hoe de kwaliteit van (drink- of zwem)water gecontroleerd wordt (indien van
toepassing);
Hoe de afvoer van het afvalwater is geregeld.
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Risicoscan VRHM
Naam evenement
Datum evenement (dd-mm-yyyy)

van:

tot:

Alle vragen moeten worden beantwoord. Hetzij door een antwoord te selecteren in het dropdownmenu onder de vraag, hetzij door één of meerdere
antwoordcategorieën onder de vraag te selecteren.

Activiteitenprofiel

Punten

1 Welk soort evenement betreft het?

U vult hier in wat voor soort evenement het betreft. Kent het evenement
meerdere activiteiten, dan kiest u hier voor de activiteit met het hoogste risico.

2 Op welk moment vindt het evenement plaats?
Overdag
Avond
Nacht

U kiest het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt.

3 Duurt het evenement langer dan 24 uur?

Hier geeft u aan of het evenement langer dan 24 uur duurt. Hiermee worden
evenementen bedoeld die meerdere dagen aaneengesloten plaatsvinden. Denk
bijvoorbeeld aan een kermis. Een evenement wat 's avonds en 's nacht
plaatsvindt (bijvoorbeeld van 20.00 uur - 04.00 uur) valt hier niet onder.

4 Als het een muziekevenement betreft, welke muziek betreft het dan?

U kiest hier de muzieksoort die op het evenement wordt gedraaid/gespeeld. Zijn
er meerder muzieksoorten van toepassing, dan kiest u de muzieksoort met het
hoogste risico.

5 Wordt er overnacht?

U geeft hier aan of bezoekers / deelnemers / toeschouwers / medewerkers
blijven overnachten op of aan het evenemententerrein. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan Concert at Sea, waarbij campings zijn gecreëerd.

6 Wat is de reputatie van de organisator?

U geeft hier aan of u tijdens de vorige editie van het evenement een slechte
ervaring heeft gehad met de organisatie en/of het evenement.

Overdag: 06:00 - 18:00 uur
Avond: 18:00 - 0:00 uur
Nacht: 0:00 - 6:00 uur

Publieksprofiel
7 Is er (verhoogde) kans op een volgende specifieke groepen?

U geeft hier aan of er sprake is van een specifieke doelgroep.
Voorbeelden van activisten of radicalen zijn extreem linkse en rechtse activisten
/ milieubewegingen. Voorbeelden van conflicterende groepen zijn hooligans en
motorgroepen. Een voorbeeld van personen met bijzonder of verhoogd risico
zijn krakers.

8 Wat is de belangrijkste leeftijdscategorie van het publiek?

U geeft hier aan welke leeftijdscategorie van toepassing is. Zijn er meerdere
activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën (niet zijnde alle leeftijden),
dan vult u de categorie in met het hoogste risico.

9 Hoeveel bedraagt het verwachte aantal deelnemers / bezoekers?

U geeft hier aan hoeveel het maximaal aantal bezoekers / deelnemers /
toeschouwers aanwezig zijn tijdens het evenement.

10 Hoeveel bezoekers zijn er op het piekmoment?
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U geeft hier aan hoeveel het maximaal aantal gelijktijdige aantal bezoekers /
deelnemers / toeschouwers aanwezig zijn tijdens het evenement.
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U geeft hier aan of u inschat dat er al dan niet overmatig drank of drugsgebruik
zal plaatsvinden op het evenement.

11 Is er aanwezigheid van alcohol / drugs en/of geneesmiddelen?

Ruimtelijk profiel
12 Zijn er publieksstromen tussen evenementlocaties of podia?

U geeft hier aan of het evenement dynamisch of statisch is. Onder dynamisch
wordt verstaan dat het gehele evenement zich verplaatst (bijvoorbeeld Dance
Parade, Zomercarnaval, Bloemencorso). Onder statisch op 2 of meer locaties
wordt een vastgesteld evenemententerrein met verschillende podia verstaan.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een evenement als Pinkpop, Mysteryland.

13 Wat is het type locatie en terrein?

U geeft hieraan of het evenement binnen of buiten plaatsvindt. Bij buiten maakt
u onderscheid naar type ondergrond. Zijn er meerdere typen ondergrond dan
kiest u voor de ondergrond met het meeste risico.

14 Naar evenemententerrein: Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid?

U geeft hier aan of u vindt dat het evenemententerrein goed bereikbaar is voor
hulpdiensten. Denk hierbij ook aan de locatie waar het evenement plaatsvindt.
Bijv. in het centrum van een stad, in een woonwijk, in een buitengebied, etc.
Indien het evenement plaatsvindt op een varende boot, of varend schip, dan
kiest u voor "Slecht / zeer moeilijke doorgang …".

15 Op het evenemententerrein: Hoe is de ontsluiting en toegankelijkheid?

U geeft hier aan of u vindt dat de ontsluiting en toegankelijkheid op het
evenemententerrein zelf goed is voor hulpdiensten. Denk hierbij ook aan op het
evenemententerrein geplaatste objecten als (drang)hekken, kramen, podia, etc.

16 Zijn er gevolgen voor lokale of regionale wegennet (bv afsluitingen) en/of ov?

U geeft hier aan of er gevolgen zijn voor het wegennet en/of het openbaar
vervoer. M.a.w. is er sprake van hinder ov, overbelasting ov of
afsluitingen/omleidingen snelwegen/wegen. Deze inschatting maakt u voor
lokaal en/of regionaal niveau. Lokaal: alleen hinder binnen gemeentegrens;
regionaal: ook hinder buiten gemeentegrens.

17 Is er sprake van een risico-object op of aan het evenemententerrein?

U geeft hier aan of er een risico-object op of aan het evenementen terrein ligt.
Een EHBO-post voor het evenement valt hier bijvoorbeeld niet onder. Risico objecten zijn onder andere:
* een BRZO bedrijf (Besluit risico's zware ongevallen 1999);
* een spoorwegemplacement voor het rangeren van wagons met gevaarlijke
stoffen;
* een LPG-tankstation
* object > 10.000 kg gevaarlijke (afval)stoffen, bestrijdingsmiddelen of
meststoffen;
* object > 400 kg ammoniak (koel- of vriesinstallatie);
* object met consumenten- of professioneel vuurwerk;
* object met munitie, ontplofbare stoffen of met ontplofbare stoffen geladen
voorwerpen;
* object of verblijfplaats van persoon waarop een dreiging geldt;
* een ziekenhuis of huisartsenpost;
* snelweg;
* havens;
* vitale objecten.

Uitkomst:

0→

Nog niet alle vragen zijn beantwoord!

18 Zijn er redenen om af te wijken van de uitkomst van de risicoscan?

Uitkomst (punten)
16 of minder
17 t/m 25
26 of meer

Categorie
A
B
C

Disclaimer: De uitkomst van deze risicoscan geeft een richtlijn voor de behandelaanpak. De basis voor de uitkomst ligt in de door u ingevoerde gegevens en enkele algemene
uitgangspunten. Er wordt geen rekening gehouden met voor uw evenement specifiek geldende omstandigheden. Vandaar ook de mogelijkheid gemotiveerd af te wijken van de uitkomst
(vraag 18).
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BIJLAGE 8

Format (integraal) operationeel plan

Het integraal operationeel plan (IOP)
Bij het voorbereiden van het risicovolle evenement worden maatregelen en voorzieningen gepland,
binnen de kaders van het risicobeleid. Het kiezen en vaststellen van het risicobeleid is feitelijk het
goedkeuren c.q. autoriseren van het integraal veiligheidsadvies door de burgemeester.
In het (integraal) operationeel plan wordt beschreven wat moet worden bereikt en hoe dat moet
gebeuren. Mensen en middelen worden toegekend aan de te behalen prestaties. De
hulpverleningsdiensten bepalen wat zij moeten doen om de restrisico’s te verkleinen, anders dan in
hun reguliere werkzaamheden. Het (integraal) operationeel plan is afgestemd op het veiligheidsplan
van de organisator.
De gemeente neemt het initiatief tot het schrijven van het (integraal) operationeel plan. De
hulpverleningsdiensten geven hiervoor input. Het (integraal) operationeel plan wordt in opdracht van
de gemeente gemaakt. Bij dit format dienen gemeenten een begeleidend document op stellen. Dit
kan door middel van een burgemeester voorstel of indeling conform deze bijlage.
Doel en minimale inhoud van het (integraal) operationeel plan
Het doel van het (integraal) operationeel plan is te bereiken dat de te behalen operationele prestaties
bij het risicovolle evenement integraal zijn voorbereid.
Minimale inhoud:

1. Toestand
1.1. Aanleiding
1.2. Kenmerken van het evenement
Risicoclassificatie, publieksprofiel, activiteitenprofiel, ruimtelijkprofiel
1.3. Scenario’s
Risicoanalyse en maatregelen

2. Opdracht
2.1. Beleid- en tolerantiegrenzen evenement
2.1.1. Algemene beleidsuitgangspunten
- Bevoegd gezag
- Bestuurlijke maatregelen
- Doelstellingen overheidsoptreden
2.1.2. Doelstelling politieoptreden
2.1.2.1. Drugsbeleid
2.1.2.2. Alcoholgebruik
2.1.3. Verantwoordelijkheden
2.1.4. Meldingen
2.2. Beleidsuitgangspunten
2.3. Tolerantiegrenzen

3. Uitvoering
3.1. Maatregelen en voorzieningen
3.1.1. Bestuurlijk
3.1.1.1.
Vergunningsvoorwaarden
3.1.1.2.
Toepassing (nood)bevoegdheden
3.1.1.3.
Afspraken bestuurlijke ketenpartners
3.1.2. Operationeel
3.1.2.1. Maatregelen en voorzieningen organisator (verwijzing veiligheidsplan)
3.1.2.2. Maatregelen en voorzieningen multidisciplinair (schouw, COPI-locatie,
opvanglocatie, onderlinge bereikbaarheid)
3.1.2.3. Maatregelen en voorzieningen bevolkingszorg
3.1.2.4. Maatregelen en voorzieningen brandweerzorg
3.1.2.5. Maatregelen en voorzieningen geneeskundige zorg
3.1.2.6. Maatregelen en voorzieningen politiezorg (eventueel verdeeld in fases van
politieoptreden zoals normale situatie met kleine ordeverstoringen, meer dan
geringe ordeverstoringen en grote incidenten)
3.1.2.7. Maatregelen en voorzieningen overige sectoren (communicatie, Team
inspectie en Team toezicht en handhaving)

4. Ondersteuning
4.1. Personele voorzieningen
Wat betekenen bovenstaande maatregelen voor de organisaties qua personeel en uren.
Moet er extra personeel achter de hand gehouden worden voor eventuele opschaling?
4.2. Informatievoorziening
Wie informeert wie op welk moment, wat wordt er gemonitord en vastgelegd?
4.3. Facilitaire voorzieningen
Wat is er nodig aan extra faciliteiten zoals communicatiemiddelen, hekken, catering? Waar
liggen de kosten voor het inzetten van deze facilitaire voorzieningen?

5. Organisatie
5.1. Organisatiestructuur (organogram, functiestructuur leiding & coördinatie)
5.2. Verbindingsschema

BIJLAGE 8.2. Format evenementen informatiekaart
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Stap 5. Uitvoeren en ondersteunen van het evenement

Deze stap begint met:
Het (integraal) operationeel plan uit stap 4. Voorbereiden van het risicovolle evenement.
Wie doet wat:
 Medewerkers Toezicht en Handhaving worden door de gemeente gebrieft over het
evenement.
 De gemeente organiseert, kort voor aanvang, een schouw van het evenement. Tijdens de
schouw bekijken gemeente, hulpverleningsdiensten en organisator de opbouw en inrichting
van het evenement op basis van de vergunningsvoorwaarden.
 Gemeentelijke diensten houden toezicht, controleren en handhaven tijdens het evenement, in
afstemming met andere toezichthouders en inspecties.
 Hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR en politie) voeren hun eigen maatregelen uit,
zoals beschreven in het (integraal) operationeel plan.
 Ten behoeve van de uitvoering en ondersteuning van het evenement kan er een
veiligheidsteam worden ingesteld. De gemeente neemt het initiatief voor het instellen van een
veiligheidsteam en zit dit multidisciplinaire veiligheidsteam ook voor. De beslissing voor het
instellen van het veiligheidsteam wordt genomen tijdens het vooroverleg. In dit overleg wordt
ook bepaald wie, gezien de aard van het evenement, deelnemen in het veiligheidsteam.
Taken veiligheidsteam
Het veiligheidsteam monitort de voortgang van het evenement in relatie tot maatregelen die
afgesproken zijn in de operationele voorbereidingsfase van het evenement. Het
veiligheidsteam heeft een actueel beeld van het verloop van het evenement, kijkt of het
verloop past binnen de gemaakte plannen en stuurt waar nodig bij. Zij kunnen bijvoorbeeld
de volgende onderwerpen bespreken:
 Beveiliging
 EHBO
 Sanitaire voorzieningen
 Brandveiligheid
 Verkeerssituatie
 Weersomstandigheden
 Mogelijke dreigingen
Het veiligheidsteam heeft uitsluitend een adviserende rol richting het bevoegd gezag, de
organiserende partij en het CoPi. Indien sprake is van een incident waarbij multidisciplinaire
opschaling is vereist, treedt de GRIP-regeling Hollands Midden in werking.




De gemeente monitort als deelnemer vanuit het veiligheidsteam het verloop van het
evenement en neemt waar nodig maatregelen.
Gemeente, hulpverleningsdiensten en organisator maken individueel een (operationeel)
verslag van het evenement.

Uitkomst: Het (operationeel) verslag
Van relevante feiten die tijdens het evenement plaatshebben, wordt (operationeel) verslag gedaan die
een feitenrelaas vormen. Tevens kunnen in het (operationeel) verslag verbeterpunten worden
opgenomen.
Doel (operationeel) verslag
Het (operationeel) verslag kan dienen voor het afleggen van (bestuurlijke) verantwoording en
vormt input voor de laatste stap, stap 6. Verbeteren van het proces.

Deze stap eindigt met…
Een (operationeel) verslag
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