
Tijdelijke initiatieven
INFOBLAD

TIJDENS DE CORONAPANDEMIE



Inleiding
Sinds begin 2020 hebben we in Nederland te maken met het coronavirus. Er worden diverse
maatregelen getroffen in alle sectoren, waarmee iedereen probeert om grip op het virus te
houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare inwoners te beschermen.

De maatregelen die nodig zijn, zijn afhankelijk van de situatie waar we op dat moment staan.

Afhankelijk van die situatie zijn de maatregelen lokaal, regionaal en/of landelijk bepaald. Inmiddels

is de pandemie geen verrassing meer, zoals dit in het begin van 2020 het geval was. Veel

bedrijven, organisaties en inwoners tonen veel creativiteit in het vinden van werkbare oplossingen

om de economische- en maatschappelijke effecten van de maatregelen zoveel mogelijk te

beperken en hierbij de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. De snelheid

waarmee de maatregelen definitief duidelijk worden en ingaan is echter hoog. Het vooraf

anticiperen op mogelijke maatregelen geeft dan ook een uitdaging. Reguliere procedures duren

dan ook vaak te lang. Daarnaast worden initiatieven ontwikkeld op locaties waar dit niet beoogd

is vanuit de inpassing in de omgeving of in gebouwen die er niet voor ontworpen zijn. De reguliere

procedures bieden hier een kader voor om op zorgvuldig wijze alle belangen af te wegen, voordat

een besluit volgt en duidelijk is of het haalbaar is. Deze tijd hebben initiatiefnemers echter vaak

niet in deze situatie.

Dit document is mede tot stand gekomen op basis van de het document “Infoblad tijdens de

coronacrisis” van Veiligheidsregio IJsselland

Uitgangspunt
Vanwege de gewenste snelheid in de besluitvorming voor initiatiefnemers, zal regelmatig gekozen
worden voor een gedoogverklaring in plaats van de reguliere uitgebreide wettelijke procedure.
Brandweer VRGZ zal in die situaties dan ook niet de gebruikelijke brandveiligheidstoets op de wet-
en regelgeving kunnen doen. Er zal op hoofdlijn beoordeeld worden of er brandveiligheidsrisico’s
zijn. Bij het beoordelen van de brandveiligheid benaderen we verzoeken dan ook vanuit de
doelstelling uit de wetgeving, zijnde:

1. het voorkomen van slachtoffers.

2. het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel.

Hierbij wordt dan ook gekeken of er voldoende zorg wordt gedragen voor de volgende afgeleide

doelen:

1. snel brand kunnen waarnemen en kunnen blussen.

2. het mogelijk maken dat aanwezige personen kunnen vluchten.

3. het initiatief mag de brandweer niet hinderen in de uitvoering van

brandweerwerkzaamheden (het redden van slachtoffers, blussen, etc).



Om u zo snel en zo goed mogelijk te kunnen adviseren, heeft uw gemeente informatie van u

nodig. Ook wij als brandweer hebben informatie nodig. Hieronder hebben wij opgenomen welke

informatie minimaal nodig is om toch zo goed mogelijk een advies te kunnen geven. We

verwachten in de regel dat dit voldoende is. Het kan echter voorkomen in specifieke gevallen dat

er toch nadere informatie nodig is. Dit zullen wij dan zo snel mogelijk aan u laten weten via uw

gemeente.

• Situatietekening op schaal voorzien van adres, maatvoering, afstanden tot belendende

bebouwing en perceelsgrenzen.

• Plattegrond op schaal met maatvoering en volgende details:

-wanden

-ramen

-draairichting deuren, breedte/hoogte en hoe deze te openen tijdens gebruik

-gebruiksfunctie per ruimte

-maximaal aantal personen per ruimte

-Inventaris

-blusmiddelen

-vluchtrouteaanduiding

-noodverlichting

• Doorsnede op schaal voorzien van peilmaten

• Verwarming en op welke wijze

• Opslag van brandbare stoffen

• Stukken waaruit het gebruik en de bezetting van het bestaande bouwwerk blijkt

(vergunning & plattegronden)

• Foto’s van de omgeving waar het tijdelijke bouwwerk komt te staan.

• Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen of brandklasse tentdoek

middels certificaat leverancier.

• Vermelding van tijdelijkheid van een activiteit ( wanneer stopt het tijdelijke initiatief? )

Minimaal benodigde informatie voor brandveiligheidsadvies



Maatwerk
Als initiatiefnemer heeft u er belang bij dat het voldoende brandveilig is. Daarnaast spelen er

echter ook andere belangen, denk hierbij aan de economische belangen en de leefbaarheid van de

(binnen)stad en/of dorpskern. Ook kent elke locatie zijn eigen aandachtspunten op het gebied van

veiligheid, capaciteit en bereikbaarheid. Daarom dient een goede risicoafweging gemaakt te

worden ten aanzien van het tijdelijke bouwwerk.

Brandweer Gelderland-Zuid neemt dit mee in de advisering, waarbij bij de belangenafweging de

doelstellingen als afwegingskader meegenomen zijn. Dit houdt in dat Brandweer Gelderland-Zuid

op hoofdlijn beoordeelt of aan de brandveiligheidsdoelstellingen wordt voldaan en hierop

adviseert. Hierdoor is het mogelijk dat er aandachtspunten zijn, welke direct gerelateerd zijn aan

een wetsvoorschrift, of doordat deze bijdragen in het bereiken van de twee hoofddoelstellingen.

Deze werkwijze is alleen van toepassing op initiatieven vanwege huidige pandemie, waarvoor het

bevoegd gezag onderzoekt of hiervoor een gedoogbesluit mogelijk is. We spreken over een

gedoogbesluit en niet over een vergunning omdat het bevoegd gezag meewerkt aan een

oplossing om op tijdelijke basis initiatieven mogelijk te maken welke niet passen binnen de huidige

wet- en regelgeving.

Voorkom brand(gevaar)
Een initiatiefnemer probeert natuurlijk altijd brand te voorkomen. Om dit te voorkomen willen wij

dan ook de onderstaande tips mee geven:

• Plaats verwarmingstoestellen en verlichting zodanig dat er geen brand en

verstikkingsgevaar ontstaat. Hou je hierbij ook aan de voorschriften van de leverancier.

Deze zijn vaak ook met deze reden opgesteld.

• Zorg dat de aankleding / versiering, ook rondom de feestdagen, geen brandgevaar met

zich meebrengt.

• Ook het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zorgt voor brandgevaar en dient

op ruime afstand van bijvoorbeeld een tent, overkapping of gebouw plaats te vinden.

• Zorg dat in de tent of bouwwerk voldoende geschikte blusmiddelen (inhoud van

tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig zijn. Denk hierbij ook aan de koude

wintermaanden en zorg voor vorst bestendige blusmiddelen.

• Het is niet toegestaan om vuurkorven en fakkels in een tent of onder een ander

bouwwerk te plaatsen. De gassen en straling die vrijkomen zijn schadelijk voor de

gezondheid en het risico op het ontstaan en overslaan van brand is zeer groot.



Tent Overkapping (minimaal 2 zijden open)

Nee, bij het gebruik van een (gas)heater
wordt zuurstof aan de lucht onttrokken
en komen verbrandingsproducten (o.a.
CO) vrij. Dit zorgt voor een ongezond en
onveilig binnenklimaat in een tent. Als er
specifieke voorzieningen worden
getroffen voor de toevoer van
verbrandingslucht en de afvoer van
rookgas is het plaatsen van een
(gas)heater in een tent onder
voorwaarden wel toegestaan.

Ja, bij een overkapping is het gebruik van een
(gas)heater toegestaan omdat er sprake is van
voldoende ventilatie. Houd er rekening mee
dat de (gas)heater niet zorgt voor het
aanstralen van het tentdoek of andere
inrichtingselementen. Maatregelen voor het
veilig gebruik van gasflessen moeten altijd in
acht worden genomen.

(Gas)heater

Warme
luchtblazer

Nee, het gebruik van (warme) lucht-
blazers wordt afgeraden omdat deze
apparaten de lucht opwarmen en
vervolgens circuleren. Er komt dan
onvoldoende frisse lucht in de tent.
Als u toch een warme luchtblazer wilt
plaatsen, houd er dan rekening mee dat
de uitlaatgassen niet in de tent of bij de
buren via de ramen binnen komen.

Ja, bij een overkapping is het toegestaan om
een (warme) luchtblazer te gebruiken omdat
er een duidelijke in- en uitstroom- opening
van de lucht is. Er wordt daardoor geen lucht
gerecirculeerd. Er moet rekening gehouden
worden met de richting en sterkte van de
luchtstroom: voorkom sterke luchtstromen, in
het bijzonder luchtstromen van persoon naar
persoon. De (warme) luchtblazer mag niet
zorgen voor het aanstralen van het tentdoek
of andere inrichtingselementen.

Ja, het gebruik van infrarood verwarming
is toegestaan mits de infrarood verwar-
ming niet zorgt voor het aanstralen van
het tentdoek of andere inrichtings-
elementen.

Ja, het gebruik van infrarood verwarming is
toegestaan mits de infrarood verwar-
ming niet zorgt voor het aanstralen van het
tentdoek of andere inrichtings-
elementen.

Infrarood
verwarming

Verwarming
Tijdens de herfst- en wintermaand en wordt een tent of overkapping vaak ingezet als
beschutting voor de bezoekers. Ter aanvulling wordt soms gebruik gemaakt van verwarming. De
gebruiker kan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van verwarming mits dit op veilige
wijze wordt gerealiseerd:

• Plaats verwarmingstoestellen zodanig dat er geen brand ontstaat.
• Tentdoek of andere inrichtingsmaterialen mogen niet worden aangestraald door de
verwarmingstoestellen.

In de onderstaande tabel wordt weergegeven welke vorm van verwarming wordt
geadviseerd in tenten en onder overkappingen:



Wat te doen bij brand
Het is altijd mogelijk dat er toch brand ontstaat; Bel eerst 112. Een beginnende brand moet dan
ook zo snel mogelijk worden geblust en er moet voorkomen worden dat er slachtoffers vallen.
Neem dan ook de volgende tips mee:

• Denk vooraf na hoe en waarmee je een beginnende brand kan blussen.

• Zorg dat in de tent of bouwwerk voldoende geschikte blusmiddelen (inhoud van

tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig zijn. Denk hierbij ook aan de koude

wintermanden en zorg voor vorst bestendige blusmiddelen

• Bedenk hoe je alle personen bij een brand voldoende snel in veiligheid kunt brengen.

• Zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de instructies, deze kennen en zich

verantwoordelijk voelen om actie te ondernemen.

Voorkom branduitbreiding naar de buren
Bij een bouwwerk met beperkte omvang is in de praktijk een afstand van 5 meter naar de buren

veelal voldoende om brandoverslag te voorkomen. Een kortere afstand is toegestaan bij een

stenen gevel zonder raam of indien er aanvullende maatregelen worden genomen om

brandoverslag te voorkomen. Leg deze situatie voor aan de gemeente om te checken of de

maatregelen dezelfde mate van brandveiligheid bieden als beoogd is met de afstandseis.

Gasflessen
Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie

op een veilige manier gebeurt.

• Zet de gasfles(sen) op een goed bereikbare plek, niet in een vluchtroute en plaats ze

altijd rechtop en voorkom dat ze om kunnen vallen.

• Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur

buiten.

• Plaats de gasflessen niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron zoals open vuur

of een kachel.

• Bij het gebruik van meer dan de toegestane dagvoorraad van 125 liter moet worden

voldaan aan de eisen voor opslag. Hiervoor verwijzen wij u naar de PGS15. Ook de

opslag van lege gasflessen moet voldoen aan de voorschriften die zijn gesteld voor de

opslag van gasflessen. Deze worden daarom meegerekend alsof ze vol zijn.



Veilig vluchten
Zorg voor veilige vluchtwegen. Ondanks het aantal personen dat vanwege de coronamaatregelen

lager uitvalt dan waar het tijdelijke bouwwerk voor is bedoeld, moeten bezoekers veilig kunnen

vluchten. Hierbij moet zowel naar het tijdelijke bouwwerk gekeken worden, naar het bouwwerk

waar het eventueel tegen aan staat, als ook de omliggende gebouwen van uw buren. Bij de

inrichting dient hier rekening mee gehouden te worden:

• De inrichting (zijwanden, meubilair, afzetschotten, versiering, etc.) mag het veilig

vluchten niet belemmeren. Een tent moet eenvoudig te openen zijn en uitgangen

mogen niet dichtgeknoopt zijn.

• Zorg dat struikelen over (houten) vloerdelen, kabels, lopers, matten en andere objecten

voorkomen wordt. Ook de tuidraden van de tent en de afstap kunnen het vluchten

belemmeren.

• Het plaatsen van een tent mag het vluchten vanuit de bestaande situatie niet

belemmeren.

Bereikbaarheid
Tijdelijke initiatieven worden tijdens de coronacrisis vaak geplaatst ter uitbreiding van de

beschikbare ruimte. Dit kan betekenen dat de tent of overkapping meer ruimte in beslag neemt

op het perceel. Bereikbaarheid is voor de hulpdiensten van groot belang.

• Zorg daarom dat bij het plaatsen van tenten en overkappingen dat de bereikbaarheid

voor de hulpdiensten wordt gegarandeerd.

• Zorg dat aanwezige brandkranen en/of andere bluswatervoorzieningen buiten de tent,

bouwwerk of overkapping liggen en vrijgehouden worden voor gebruik door de

brandweer.

• Houd rekening met een minimale doorgangsbreedte van 4,5 meter (waarvan 3,25

meter verhard) en een minimale doorgangshoogte van 4,2 meter om de bereikbaarheid

voor hulpdiensten te garanderen.

• Zorg tevens dat hekwerken of andere obstakels, die de doorgaande route blokkeren,

snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

• In de wintermaanden moet gladheidsbestrijding op het trottoir en de doorgaande weg

kunnen plaatsvinden.

Melding en contact
Brandweer Gelderland-Zuid denkt graag met u mee wanneer u tijdelijke initiatieven (tenten en

overkappingen) tijdens deze coronacrisis wil plaatsen. Dit houdt in dat wij u voorzien van een

risicogericht advies waarbij wij naar brandveiligheid kijken. Daarnaast is het voor onze lokale

brandweerposten van belang om te weten waar zich tenten en overkappingen bevinden. Meld

daarom tijdig (bij voorkeur 4 weken van te voren) een initiatief aan bij uw gemeente, zodat zij dit

bij ons kenbaar kunnen maken.



Colofon
Deze brochure is een uitgave van Brandweer Gelderland-Zuid. Citeren en overname is

toegestaan, mits bronvermelding wordt toegepast. Tijdens kantooruren zijn we bereikbaar

via telefoonnummer 088 - 457 52 00.

https://www.brandweer.nl/gelderlandzuid

@CrisisGLZ

BrandweerGZ

@veiligheidsregiogz

Professor Bellefroidstraat 11, 6525 AG Nijmegen

Redactie: teams Risicobeheersing, Brandweer, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
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