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ACTUEEL

LANDELIJKE REGELS VOOR BRANDVEILIGHEID NIET-BOUWWERKEN

Brandveiligheid
buitenshuis en op locatie
Elk locatieproject of evenement kent het probleem: de regels voor brandveiligheid zijn overal
net even anders. Die lokale verschillen zijn sinds 1 januari 2018 opgelost door het landelijk
geldende Besluit BGBOP. I TEKST: WILLEM WESTERMANN I
Een paar jaar geleden zijn de
regels voor brandveiligheid in
gebouwen, neergelegd in plaatselijke
bouwverordeningen, al omgebouwd
naar landelijke wetgeving. Eerst in
het Gebruiksbesluit, daarna in het
Bouwbesluit. Daardoor ontstond
eenduidigheid. Aan een soortgelijk
proces voor alles wat niet als
bouwwerk geldt, is de afgelopen
jaren hard gewerkt. Vanaf 1 januari
2018 is ook hiervoor nationale
wetgeving: het Besluit brandveilig

gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen (Besluit BGBOP). Dit besluit
bevat een verzameling regels voor
brandveiligheid van de zogeheten
‘overige plaatsen’. Het betreft dus
plaatsen waarop niet al andere
brandveiligheidswetgeving van kracht
is. Daaronder kan een festivaltent
vallen, maar ook een plein of weiland
waar een evenement wordt neergezet.
Andere ‘overige plaatsen’ zoals
jachthavens en recreatieterreinen
vallen ook onder deze wetgeving.
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De regelgeving stond voorheen in de
lokale brandbeveiligingsverordening.
Die is op 1 januari grotendeels vervallen. Lokale afwijkingen mogen alleen
nog maar als dat een doel dient dat niet
al in deze landelijke regelgeving is opgenomen. In de praktijk zullen alleen
de bepalingen over de administratieve
boete in de lokale verordening blijven
staan.
Vanaf heden zijn er eenduidige regels
die, zoals altijd, de Nederlander geacht
wordt te kennen. Indien bepaalde

grenswaarden overschreden worden,
meld je dat bij de gemeente, het bevoegd gezag. Bij de meldingen kun je
denken aan meer dan 150 mensen in
een verblijfsruimte, het organiseren van
nachtverblijf, of het bedrijfsmatig of
het voor verzorging aanwezig zijn van
jonge kinderen of mindervaliden. In
de melding moet voldoende informatie
worden gegeven, zodat het bevoegd gezag eruit kan opmaken wat er wanneer op welke
wijze gebeurt en welke maatregelen daarvoor getroffen
zijn. Dat beoogde gebruik mag in principe 28 dagen na de melding ingaan.
Er is dus sprake van een vermindering van regeldruk omdat er geen
gebruiksvergunningsystematiek meer
is. Ook hoeft er niet dubbel gewerkt te
worden. Als het gaat om gegevens die
reeds zijn ingediend, bijvoorbeeld voor
een evenementenvergunning, hoeven
die gegevens niet nogmaals ingediend
te worden en kan de melding achterwege blijven.

er een andere ruimtelijke begrenzing
is, dan zijn er ook voor de plaats zelf al
allerlei bepalingen.
In de inhoudelijke hoofdstukken van
het besluit wordt achtereenvolgens gekeken naar bouwtechnische aspecten,
installaties, de organisatie en aspecten
van gebruik. Bij de bouwtechnische
voorschriften wordt gekeken naar de

Voor de organisatie is het belangrijk
het aspect ‘basishulpverlening’ te
noemen. Indien een plaats in georganiseerd verband wordt gebruikt en
de grenswaarden zodanig zijn dat er
een melding wordt gedaan, moet de
organisatie zich ook richten op aspecten die wij kennen als BHV (bedrijfshulpverlening). Niet toevallig dezelfde

In een verblijfsruimte voor personen gelden zwaardere
regels dan op een plek waar mensen buiten staan

Gelijk niveau
Net als bij toepassing van het Bouwbesluit is er sprake van gelijkwaardigheid.
Indien op een andere wijze dan in het
besluit aangegeven een gelijk niveau
van veiligheid bereikt kan worden en
daarover overeenstemming is met het
bevoegd gezag, in de praktijk is dat
meestal de brandweer, dan is dat ook
toegestaan.

vluchtroutes, die uiteraard voldoende
veilig moeten zijn om te kunnen
vluchten. Er zijn bepalingen voor de
vloerafscheiding, leuningen, het overbruggen van hoogteverschillen en de
uitvoering van een trap of hellingbaan
waarover gevlucht kan worden. Daarnaast zijn er regels voor de beperking
van brand en rook. Dit betekent dat
er ook over compartimentering wordt
gesproken en de maximale maat van
een compartiment.
Bij installaties en organisatie kan worden gedacht aan methoden om brand
te ontdekken, mensen te waarschuwen, (nood)verlichting en vluchtwegindicatie. Vaak is aangesloten bij
de bepalingen van het Bouwbesluit,
maar waar dat vanwege tijdelijk gebruik niet logisch is, kan daarvan worden afgeweken.

afkorting, maar de basishulpverlening
strekt zich nadrukkelijk ook uit over
de bezoekers. Waar die in een regulier
bedrijf met een gebouw als tijdelijk, als
passanten, worden gezien, zijn ze in
het Besluit BGBOP hoofdonderwerp.
Daarmee mogen evenementorganisatoren en andere gastheren en -vrouwen zich aangesproken voelen.
Bij de voorschriften inzake gebruik
tenslotte komt veel terug van wat ook
al bij gebouwen bekend is wat betreft
aankleding, brandgevaarlijke stoffen,
het plaatsen van stoelen, de capaciteit van doorgangen en de afstand die
moet worden gehouden van sommige
objecten. Aandacht is er ook voor de
doorstroomcapaciteit van doorgangen
en voor de aanwezigheid van brandbare materialen in de compartimenten;
daarvan het liefst zo min mogelijk. <<

Hekken
Het is belangrijk te beseffen dat niet
alles onder eenzelfde regime valt. Er
wordt gekeken naar de risico’s op
plaatsen die in georganiseerd verband
worden gebruikt. In een verblijfsruimte
voor personen gelden zwaardere regels
dan op een plek waar mensen buiten
staan. Logisch als je beseft dat het om
brandveiligheid gaat. Maar indien er
hekken om de locatie heen staan, of als
Bij de voorschriften inzake gebruik komt veel terug van
wat ook al bij gebouwen bekend is.
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