Rollen en verantwoordelijkheden bij evenementen in relatie tot extreem weer
In het kort
Allereerst heeft de evenementenorganisator een nadrukkelijke rol. Zij is zelf verantwoordelijk voor een veilig
verloop van het evenement en daarmee, indien van toepassing, ook voor het monitoren van het weer en het
treffen passende maatregelen. Dit wordt veelal omschreven in het veiligheidsplan.
De gemeente heeft de regie in het proces van vergunningsverlening en heeft daarnaast ook een
controlerende/toezichthoudende rol. Uiteindelijk is de burgemeester het bevoegd gezag als het gaat om de
vergunningverlening, het toezicht op evenementen en eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid
en kan in dat kader aan de organisator bevelen geven om onmiddellijk maatregelen te nemen bij naderend
noodweer.
De afdeling Objectadvisering van VRBZO adviseert bij de vergunningverlening conform het BGBOP op het
gebied van brandveiligheid . De afdeling Naleving van VRBZO controleert en houdt toezicht bij de opbouw van
een evenement voor wat betreft de brandveiligheid .
Rollen en verantwoordelijkheden
Organisatie
Het is afhankelijk van het evenement of er in het veiligheidsplan een scenario moet worden opgenomen ten
aanzien van extreem weer. Er zijn geen harde afspraken te maken wanneer een dergelijk scenario nodig is. Dit
kan afhankelijk zijn van diverse omstandigheden en kan maatwerkzijn. Wel zijn er twee aandachtspunten te
benoemen waarbij er aandacht moet zijn voor een scenario voor extreem weer:
•
Het evenement vindt plaats in de open lucht en/of er zijn tenten of andere constructies zoals podia
aanwezig.
•
Er zijn weinig tot geen schuilmogelijkheden voor het publiek.
Een scenario voor extreem weer gaat minimaal in op de volgende onderdelen:
•
Een beschrijving van de wijze waarop de organisatie het weer (laat) monitoren.
•
Een beschrijving van de expertise waarmee de weersinformatie wordt geduid.
•
Een beschrijving van de voorzienbare acties bij risicovolle weersomstandigheden.
•
Een beschrijving van de besluitvormingsprocedure tot het nieuwe van voorzienbare acties.
•
Een beschrijving van de wijze waarop de communicatie met bezoekers, de vergunningverlener en
eventueel de hulpdiensten verloopt.
Gemeente
De gemeente beoordeelt, samen met de hulpdiensten, of het beschreven scenario voor extreem weer in het
veiligheidsplan voldoet. Daarnaast beoordelen zij of met de getroffen maatregelen het evenement veilig te
organiseren is. Op basis hiervan verleent de gemeente al dan niet een vergunning.
VRBZO
De afdeling Objectadvisering adviseert gemeenten bij het vergunningsverleningstraject bij evenementen. Er zijn
drie categorieën evenementen: A, B en C.
Categorie A zijn de kleinere evenementen die het minste risico opleveren. Voor deze evenementen
zijn standaardvoorschriften opgesteld die altijd van toepassing zijn en die de gemeente toe kan voegen aan de
evenementenvergunning. Soms is een tent bij een A-evenement gebruiksvergunningsplichtig. Bij A-evenementen
waarbij een tent geplaatst wordt van meer dan 250 m2 en/of meer dan 500 personen aanwezig zijn in deze tent
kan een advies worden aangevraagd voor deze tent.
Bij B- en C-evenementen geeft de afdeling Objectadvisering een advies vanuit brandweer- en GHOR-perspectief.
Regionaal is er een Procesbeschrijving evenementenveiligheid Oost-Brabant vastgesteld. Deze
procesbeschrijving wordt als basis gebruikt bij vergunningverlening en advisering. Bij C-evenementen wordt een
casemanager benoemd die een spil is tussen de verschillende aandachtsvelden van VRBZO. De
casemanager zorgt voor een interne coördinatie en is het eerste aanspreekpunt voor een gemeente.

In het verlengde van het advies informeert de afdeling Objectadvisering de repressieve diensten, zodat zij zich
goed op het evenement kunnen voorbereiden. Nadat de gemeente een evenementenvergunning heeft verleend,
draagt de afdeling Objectadvisering het ‘dossier’ over aan de afdeling Naleving. Deze afdeling is verantwoordelijk
voor de controle op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften uit de vergunning en houdt toezicht tijdens de
opbouw van het evenement.

