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Brandw eer (e-mail), Ond-fi n

Geachte heer/mevrouw,
Op 17 juni 2015 ontvingen wij uw aanvraag voor het gebruik van een tent
van 18 bij 13 meter op zaterdag 26 september 2015. Wij hebben besloten de
gevraagde vergunning voor het evenement te verlenen. Onze overwegingen en
voorschriften treft u verderop in deze brief aan.
Overwegingen
Overwegende dat de tent wordt gebruikt voor het houden van een dorpsfeest op
zaterdag 26 september 2015 en dat deze tent de dag voorafgaand aan het
evenement zal worden geplaatst en de dag na het evene ment weer zal worden
afgebroken.
Dat er maximaal 500 personen tegelijkertijd in de tent aanwezig zijn.
Besluiten
1. Stichting Ontspanning voor Welberg, hierna te noemen “vergunninghouder”, de
gevraagde vergunning te verlenen voor zaterdag 26 september 2015,
2. Onderstaande voorschriften en bepalingen genoemde voorschriften, bepalingen
en regels maken onderdeel uit van deze vergunning.

i.a.a.: Brandweer (e-mail),

Ond-fin
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Voorwaarden en bepalingen

A. indeling en constructie van de tent
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

de constructie van de tent en het aanwezige meubilair moeten van zodanige
aard zijn dat beschadiging en het losraken van onderdelen daarvan wordt
voorkomen;
de constructie van de tent dient voldoende stabiliteit te bezitten;
de onderdelen van de tent dienen van een zodanige samenstelling te zijn, dat
deze niet spoedig na het uitbreken van een brand grote hoeveelheden rook
en/of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelen, desintegr eren of
geheel in brand staan; de klasse van brandvoortplantingen van het tentdoek,
versieringen, collages e.d. dient ten minste te voldoen aan klasse II volgens
NEN 3883 en NEN 6065 alsmede aan ISO 6940 en 6941; M2 (Europese norm)
moet als watermerk in het tentdoek staan; een certificaat waaruit het in dit
voorschrift gestelde blijkt dient in de tent aanwezig te zijn; ook spandoeken,
inclusief de bevestiging(swijze), dienen te voldoen aan genoemde
brandklassen;
houten vloeren/vloerdelen/podia dienen zodanig te zijn aangebracht, dat geen
open naden tussen de vloerdelen ontstaan in verband met een veilige
ontvluchting;
de voor ontvluchting bestemde doorgangen dienen van voldoende breedte te
zijn (per 9 personen 10 cm met een minimum van 60 cm) en op ieder moment
over de volle breedte geopend kunnen worden; gerekend dient te worden met
een maximale bezetting van het vloeroppervlak; buiten de tent ter plaatse van
de nooduitgangen dienen voldoende vluchtwegen zonder obstakels aanwezig
te zijn; nooduitgangen dienen te bestaan uit originele nooddeuren met
panieksloten of volledig open te zijn zonder dat daar (los) tentzeil voor hangt;
(los) tentzeil voor nooduitgangen is, behalve tot op een hoogte van 1,90 meter
opgerold, onder geen beding toegestaan;
bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte
aanwezig zijn van ten minste 0,40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de
elkaar dichtst naderende gedeelten van rijen; indien in een rij tussen de
zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse
van de tafeltjes doorlopen;
bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen
bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, de zitplaatsen en de rijen
zodanig aan elkaar zijn gekoppeld, dan wel aan de vloer bevestigd, dat zij ten
gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen;
een rij zitplaatsen die slechts aan 1 einde op een gangpad of uitgang uitkomt,
mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten;
een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad uitkomt, mag ten
hoogste bevatten:
a.
16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen k leiner is dan
0,45 meter;
b.
32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan
0,45 meter;
c.
50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45
meter en bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rije n een
uitgang met een breedte van ten minste 1,10 meter aanwezig is;
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10.

11.
12.
13.

14.

de vrije breedte van een gangpad waarvan meer dan 50 personen gebruik
moeten kunnen maken, moet tot 2 meter hoogte ten minste 0,10 meter
bedragen voor ieder aantal van 9 personen en resterend gedeelte van het
aantal dat van het gangpad gebruik moet kunnen maken;
de tuien van de tent dienen zodanig aangebracht te worden, dat de
vluchtwegen op generlei wijze worden belemmerd;
rondom de tent dient te allen tijde een vrije doorgang van 3,5 meter breedte te
zijn zodat hulpdiensten de tent te allen tijde kunnen bereiken;
op het podium dienen voor eenieder zichtbaar minimaal 2 C02 -blussers direct
voorhanden te zijn; achter elke bar moet ten minste 1 poederblusser zijn
geplaatst; eenieder die betrokken is bij de organisatie dient door
vergunninghouder op de hoogte te worden gebracht van de plaatsen waar het
blusmateriaal is ondergebracht;
indien de windkracht zo groot is dat de commandant brandweer deze voor het
publiek in de tent gevaarlijk acht, wordt de tent voor publiek gesloten;

B. installaties en verdere voorzieningen
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

de elektrische installatie van de tent dient te voldoen aan het gestelde in
NEN 1010-veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties; tevens
dienen de installaties te voldoen aan de nadere eisen van de directeur van het
plaatselijk energie- of distributiebedrijf;
voor de verlichting van de tent mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van
elektrisch licht;
de plaats van de verlichtingsornamenten dient zodanig te zijn, dat geen
brandgevaar kan ontstaan;
de elektrische leidingen dienen van deugdelijk materiaal te zijn en zodanig te
zijn aangebracht dat het publiek er onderdoor kan lopen zonder deze aan te
raken of afgedekt te worden op de vloer met daarvoor bestemde matten;
schakelaars van de verlichting dienen zodanig geplaatst te worden dat publiek
er niet bij kan komen;
stroomaggregaten moeten geluidsarm zijn uitgevoerd en dienen buiten de tent
te worden geplaatst op een veilige wijze, dit in overleg met de brandweer;
op de door de commandant brandweer of namens deze aan te wijzen plaatsen
dienen noodverlichtingsarmaturen aangebracht te worden die kunnen branden
onafhankelijk van de normale stroomvoorziening;
boven elke voor ontvluchting bestemde doorgang dient een goed zichtbaar
transparant verlichtingsarmatuur te zijn aangebracht; deze transparanten
dienen te branden zodra er personen aanwezig zijn; op deze armaturen dient
een pictogram volgens NEN 6088 te zijn aangebracht;
de transparantverlichting dient te zijn ontstoken een half uur voor de
openstelling van de tent, tot op het ogenblik dat de tent is verlaten;
de in de tent aanwezige transparantverlichting mag op geen enkele wijze aan
het oog zijn onttrokken;
gasinstallaties dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 1078 - Gavo 1976
en NEN 3324;
het gebruik van flessengas is alleen toegestaan mits de flessen buiten de tent ter goedkeuring van de commandant brandweer - zijn opgesteld; de
appendages dienen volgens de voorschriften te zijn uitgevoerd en te worden
gebruikt;
ruimteverwarmingstoestellen dienen goedgekeurd te zijn door GIVEG;
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28.
29.
30.

er mogen geen stookplaatsen voor open vuur aanwezig zijn in of nabij de ten t,
tenzij met goedkeuring van de brandweer;
bij plaatsing van stookplaatsen voor open vuur kunnen nadere eisen gesteld
worden door de brandweer;
aanwezige papierbakken in de tent dienen van onbrandbaar materiaal te zijn;

C. overig
31.
32.

33.

34.

35.

36.

hulpdiensten moeten in ieder geval tot 10 meter onbeperkt bij het object
kunnen komen;
in overleg met de commandant brandweer dient vóór ingebruikneming van de
tent schriftelijk overeengekomen te zijn:
a. het maximaal toelaatbaar aantal personen, afhankelijk v an de inrichting en
gebruik tijdens de openstelling;
b. de plaats, soort en aantal van de kleine blusmiddelen;
c. de controle voor de openstelling voor het publiek;
d. de toe te passen materialen voor de inrichting;
e. een opstellingstekening van attributen;
vergunninghouder dient binnen de in het vorige voorschrift genoemde termijn
aan de brandweer voornoemd te overleggen een door de leverancier van de in
de feesttent te gebruiken tribune(s) te verstrekken certificaat/verklaring,
waaruit blijkt hoeveel mensen maximaal mogen worden toegelaten op die
betreffende tribune(s) alsmede de overige door deze leverancier te verstrekken
voorschriften met betrekking tot het gebruik van die tribune(s);
voor de opening van de tent dient ten genoegen van de commandant
brandweer te worden aangetoond dat de veiligheid van het publiek is
verzekerd;
dit besluit of een afschrift daarvan dient te allen tijde in de tent aanwezig te zijn
en door vergunninghouder op verzoek van de politie, brandweer, of een
ambtenaar van de gemeente Steenbergen te worden getoond;
bij niet naleving van voormelde voorschriften, bepalingen en regels komt deze
vergunning onmiddellijk en in haar geheel te vervallen.

Leges
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn leges verschuldigd. Voor dit
jaar zijn de leges vastgesteld op €76,00. Dit bedrag is genoemd in de tarieventabel
behorende bij de legesverordening 2015. Voor de betaling van de leges zult u
binnenkort een acceptgiro ontvangen.
Het in behandeling nemen van een aanvraag om een tijdelijke gebruiksvergunning is
niet vrijgesteld van leges.
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Tot slot
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact
opnemen met mevrouw A.C. Ferket-van Ooi. Dit kan via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw
bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of
burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het
bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het
bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de
dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.
Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een
spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om
een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek
zijn kosten (griffierechten) verbonden.
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