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Inleiding
Het veiligheidsplan is opgesteld door de organisatie Heavents in samenwerking met PROFI-SEC
Security Events, E M S en BVN.
In dit document wordt de specifieke informatie over het betreffende evenement toegelicht.
Uitgangspunt van het veiligheidsplan is dat Heavents verantwoordelijk is voor de veiligheid van
publiek, medewerkers, omstanders en publieke eigendommen. Daartoe is op de locatie de directe
leiding in handen van de door Heavents aangewezen contactpersoon (productiemanager). Bij
incidenten zal Lars Bos indien van toepassing een beroep doen op politie, brandweer en GHOR.
Onderstaand de uitgangspunten van het veiligheidsplan;
De organisator én de door haar ingehuurde partijen handelen conform het
goedgekeurde veiligheidsplan en vergunningvoorschriften.
 Het goedgekeurde veiligheidsplan bevindt zich in ieder geval bij de organisator, de
gemeente, de politie, de brandweer, de GHOR, de beveiligingsorganisatie en de
medische diensten.
De organisator blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een
ordelijk verloop van het evenement, ook als de gebeurtenissen niet in het veiligheidsplan zijn
voorzien.
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1
Risicoanalyse
Dit hoofdstuk biedt allereerst kort plek voor de algemene informatie over het evenement.
Vervolgens wordt verder ingegaan op de risicoanalyse. De risicoanalyse wordt vastgesteld
door te kijken naar vier onderdelen, te weten:
 Activiteitenprofiel
 Bezoekersprofiel
 Locatie en ruimtelijk profiel
 Dreigingsprofiel
1.1

Algemene informatie

1.2
Activiteitenprofiel
Naam evenement:
Datum:
Geluid
Soundcheck:
Duur soundcheck:
Gewenste db t.h.v. FOH
Geluidsmanager
-Opbouw evenement:
Afbouw evenement:
Schouw (voorkeur data en tijdstip)
Locatie:
Indoor / outdoor:
Soort evenement:
Begin- en eindtijd
Max. aantal bezoekers:
Leeftijdsgrens:
Toegang:
Deurverkoop:

Circus X The Festival
24-03-2018
<nader in te vullen>
<nader in te vullen>
<nader in te vullen>
<nader in te vullen>
Hans Peitsman 06-53211778
23-3-2018
28-3-2018
<nader in te vullen>
Spuidijk 2 in Hoek van Holland
Outdoor
Muziekevenement
12:00-23:00
3000
>18+
Half besloten
Indien niet uitverkocht

In het activiteitenprofiel worden veiligheidsrisico’s van het evenement geanalyseerd.
Aard van de activiteit:
Muziek evenement
Tijdsdimensies:
Middag en avond
Bijzondere activiteiten gepland:
Geen
Vertragingen/ afgelaste onderdelen:
Geen
Relatie van de activiteit tot het publiek:
Actief publiek, statisch dansend
Eigenschappen van de organisator en
Organisator: veel ervaring met
het personeel:
organiseren grootschalige evenementen
Personeel: relatief veel ervaring met de
door haar uit te voeren werkzaamheden
Aandachtspunten:
Drank en drugsgebruik

Verdere informatie met betrekking tot de invulling van het programma is terug te vinden in het
hoofdstuk programma.
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1.3 Bezoekersprofiel
Het bezoekersprofiel wordt opgesteld aan de hand van de ervaringen met soortgelijke
evenementen.
Identificeerbaarheid publiek:
Anoniem
Verblijfsduur
Max 11 uur
Doelgroep
Regionaal
Leeftijd beide shows
18 en 40 jaar
Contractuele relatie:
Eenmalig op basis van ticket aankoop
Samenstelling publiek:
Heterogeen
Zelfredzaamheid t.o.v. leeftijd/gezondheid:
Goed
Doel van de bezoeker:
Muziek / entertainment
Culturele/ scholingsachtergrond:
Divers
Rol aanwezigheid:
Toeschouwers
De bezoekers van het Circus X zijn grotendeels bezoekers die ook de andere evenementen
bezoeken. Het evenement wordt bezocht door mensen van verschillende leeftijden. Naar
verwachting ligt de leeftijd van de bezoekers tussen de 20 en 40 jaar met een gemiddelde van
25 jaar. Tevens betreft het een heterogeen publiek met gelijke gestemdheid.
Daarnaast geeft Circus X invulling aan het evenement middels de commerciële elektronische
dansmuziek. Deze muziekstroming betreft een stroming waardoor geen risico gerelateerde
bezoekers/activiteiten worden verwacht tijdens het evenement.
1.4
Locatie en ruimtelijk profiel
Het ruimtelijk profiel betreft de omgeving waarin het evenement plaatsvindt. Onveiligheid in
een menigte ontstaat door een combinatie van statische en dynamische factoren.
- Spuijdijk leent zich qua logistiek goed voor het organiseren van een dergelijk
evenement vanwege de goede logistieke verbindingen.
Locatie:
Spuidijk
Area’s:
1
Overige gebieden:
Entree, lockers en food
Productiedorp:
Breedte en bereikbaarheid nooduitgangen:
Zichtbaarheid/locatie blusmiddelen:
Kwaliteit aan/afvoerroutes publiek:
Kwaliteit aan/afvoerroutes deelnemers:
Mate van spreiding van het publiek:
Toegankelijkheid:
Eigendomsstructuur:
Grootte evenement:
Ondergrond evenementenlocatie:
Objecten/ constructies:

Backstage
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Afgebakend voor bezoekers
Privaat
Niet gemeentegrensoverschrijdend
Verhard, binnen
Podium, toiletvoorzieningen, horecapunten,
hekwerk en tenten
Bereikbaarheid voor hulp- en nooddiensten:
Via calamiteitenroute
Infrastructuur toereikend?:
Ja
Het bezoekersgedeelte wordt, waar nodig, afgezet met hoog gezeild hekwerk zodat de
bezoekers niet in de overige gebieden kunnen komen. Het terrein wordt zo ingericht dat er het
plaats biedt voor 3000 bezoekers. Op bijgevoegde tekening staan de locaties van o.a. de
volgende zaken aangegeven:
- Locatie podia
- Het hekkenplan
- Nooduitgangen
- Locatie EHBO post
- Locatie brandblusmiddelen
- Centrale post
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1.5
Dreigingsprofiel
Het evenement heeft een halfopen karakter omdat het voor iedereen boven de 18 jaar
mogelijk is het festival te bezoeken mits in bezit van geldig toegangsbewijs. Getracht wordt
om zoveel mogelijk toegangsbewijzen online te verkopen. Hierdoor is het mogelijk vooraf
een inschatting te maken van de hoeveelheid en samenstelling van de bezoekers. Indien het
evenement niet vooraf is uitverkocht worden de resterende kaarten via deurverkoop
aangeboden.
Gezien de recente dreiging/aanslagen van IS in Westerse landen heeft veiligheid de
aandacht. Vanwege de grootte van het evenement kan het evenement als een soft target
worden gezien. Het evenement is volledig omheind en er is voldoende beveiliging in de
periferie, wat de detectie van potentiele terroristen vergroot.
1.5.1

Binnendringen van ongewensten personen

Tot op heden zijn er nog geen signalen opgevangen dat groepen ongewenste personen
(zoals voetbalsupporters of motorbendes) naar het evenement zullen komen.
1.5.2

Minderjarigen

De organisatie laat geen personen toe van onder de 18 jaar. Dit communiceert de
organisatie duidelijk vooraf. Bij twijfel zal de persoon bij de ticketscan poort gevraagd
worden naar zijn of haar ID, daarna volgt eventueel een tweede controle bij de visitatie
door de beveiliger.
1.6
Organisatie
Het evenement wordt georganiseerd door de organisatie Heavents Deze organisatie
produceert verschillende evenementen in de regio en heeft zodoende ervaring met het
organiseren van evenementen. Om de organisatie van het evenement goed te laten verlopen,
huurt de organisatie extern professionele bedrijven in om hen te ondersteunen in bijvoorbeeld;
licht/ geluid, beveiliging, verkeersmaatregelen, technisch producenten, etc.
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2
Programma
De programmering bestaat uit Dj’s en live acts De invulling van de programmering is nog niet
bekend en wordt gepubliceerd op de website en diverse social media kanalen.
2.1
Algemene informatie
Programma
Entertainment
Horeca – drinks
Horeca – food

Nationale en internationale artiesten
Circus X indoor
3
1

2.2
Entertainment & randactiviteiten
Er zal vuurwerk aanwezig zijn bij het podia.
2.3
Horeca
Gedurende het evenement zijn op diverse plaatsen zowel natte als droge horecapunten
gesitueerd. Gedurende het evenement worden zwak alcoholische dranken en warme en
koude snacks verkocht. Bezoekers kunnen bij kassa’s munten kopen waarmee ze bij de
horecapunten kunnen afrekenen. De drankjes worden niet in glaswerk (glazen/ flesjes)
uitgegeven/ verkocht, maar in bekers, flesjes en blikjes gemaakt van plastic of
polycarbonaat. De organisatie is (eind)verantwoordelijk voor alle horeca activiteiten.
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3
Gezondheidsprofiel
Het organiseren van een dergelijk evenement brengt altijd enige risico’s voor de gezondheid
met zich mee. Zo zijn er o.a. risico’s op het gebied van hygiëne. Op het gebied van sanitair
zorgt de organisatie voor voldoende schone toiletten en handwasgelegenheden conform het
advies van de GHOR. De cateraars werken altijd volgens de HACCP normen, dit wordt
contractueel vastgelegd. In dit contract worden ook veiligheidsvoorwaarden opgenomen.
Het serveren van alcohol brengt ook zeker risico met zich mee. De barmedewerkers en het
beveiligingspersoneel zijn geïnstrueerd om op te treden indien nodig. Dit evenement is alleen
toegankelijk voor personen boven de 18 jaar.
Tot slot zijn er ook gevaren m.b.t. het gebruik van verdovende middelen. Hoewel de
organisatie een strikt zero tolerance beleid hanteert t.a.v. drugs, is de organisatie
voorbereid op het omgaan met eventueel drugsgebruik door bezoekers. Welke maatregel
is verder in dit document omschreven onder drugsbeleid.
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4
Coördinatieteam
Binnen dit hoofdstuk wordt eerst gekeken naar de contactpersonen van de verschillende
veiligheidspartners, ingehuurd door de organisatie. De veiligheidspartners vanuit de
overheid komen hierbij niet aan bod gezien de contactpersonen en gegevens nog niet bij
de organisatie bekend zijn. Deze dienen in een later stadium aangeboden te worden door
de gemeente. Afsluitend wordt gekeken naar het afstemmingsoverleg en de locatie
hiervan.
4.1
Contactpersonen veiligheidspartners organisatie
De coördinatie van veiligheid en gezondheid voor en tijdens het evenement is
ondergebracht bij het veiligheidsteam. In dit team zitten de volgende mensen van de
organisatie en eindverantwoordelijke van de benodigde leveranciers en partners. Uiteraard
is het de hulpdiensten en gemeente vrij om aan te sluiten indien gewenst.
Discipline
Contactpersoon
Telefoonnummer
Organisatie
Lars Bos
06-53270617
Security
Alae Boujrad
06-46766464
E.H.B.O.
Roland van Lidsenburg
06-53188307
Verkeer
06-30749226
Joey Mahadewsing
Het veiligheidsteam komt voorafgaand en indien nodig tijdens het evenement meerdere
malen samen voor een afstemmingsoverleg. Het doel van het afstemmingsoverleg is het
uitwisselen van informatie over de tijdig gehandeld kan worden door de desbetreffende
verantwoordelijke dienst/ persoon/ organisatie.
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5
Medische organisatie
Binnen dit hoofdstuk wordt verkort ingegaan op de medische organisatie van het
evenement. Een uitgebreidere beschrijving is terug te vinden in het Gezondheidsplan
opgesteld door Event Medical Support. Dit document is tevens onderdeel van de
vergunning(aanvraag). Zie bijlage medisch plan Event Medical Support
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6.
Beveiliging
Hoofdstuk 6 gaat dieper in op de beveiliging, beginnend met een introductie van de
beveiligingspartij en de samenwerking met de organisatie. Vervolgens wordt toegelicht wat
de rol van de project manager van de beveiliging is. De medewerkers komen daarna aan bod.
Afsluitend is de organisatie- en communicatiestructuur binnen de beveiliging in kaart gebracht.
De aansturing en coördinatie omtrent beveiliging en veiligheid ligt in handen van PSSE bv.
PSSE is een bevoegd beveiligingsbedrijf die voldoet aan alle wet en regelgeving in het kader
van de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. PSSE heeft ruime
ervaring in het beveiligen van zowel kleine- als grootschalige evenementen. PSSE is de vaste
partner van de organisator op het gebied van veiligheid en beveiliging. Hierdoor is er
uitstekende samenwerking tussen beide partijen en kan er snel en slagvaardig gehandeld
worden indien noodzakelijk. Zie bijlage 9 voor referentielijst.
PSSE stelt een project manager aan die het volledige traject begeleid. Gedurende het
evenement stuurt een coördinator, werkzaam onder de project manager, het evenement
operationeel aan. Hierdoor kan de project manager zich beschikbaar houden voor alle leden
van het veiligheidsteam en overige belanghebbende indien gewenst. De coördinator is
volledig op de hoogte van de interne/externe structuur van de gekozen locatie en is ook in
het bezit van een volledige plattegrond van de locatie, de directe omgeving van de locatie
en eventueel overige benodigde documenten.
Bedrijf:
Contactpersoon:
Functie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

PROFI-SEC Security Events BV
Alae Boujrad
Manager Operations Events en Horeca
06-46766464
a.boujrad@profi-sec.nl

Alle beveiligingsmedewerkers van PSSE zijn gediplomeerd beveiliger. Zij zijn in het bezit
van een grijze (beveiliger 2) of blauwe (Event Security Officer) beveiligingspas.
Daarnaast volgen de beveiligers aanvullende opleidingen zoals BHV, EHBO en agressie
reductie training.
De medewerkers van PSSE zijn werkzaam in het volgende door het Ministerie van Justitie
goedgekeurde uniform: Blauwe polo, sweater en jas voorzien van bedrijfslogo en Vteken, zwarte broek en zwarte schoenen.
PSSE hecht veel waarde aan kwaliteit en service. Daarom werkt PSSE volgens vaste
procedures, welke getoetst zijn en akkoord bevonden door verschillende gerenommeerde
instanties. PSSE is dan ook de volgende keurmerken toegekend.

PSSE is werkzaam onder vergunningsnummer: ND1600
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Herkenbaarheid:
De medewerkers van PSSE zijn werkzaam in het volgende door het Ministerie van Justitie
goedgekeurde uniform:
Blauwe polo, sweater en jas voorzien van bedrijfslogo en V teken, zwarte broek en zwarte
schoenen

6.1
Samenwerking en ervaring
De aansturing en coördinatie omtrent beveiliging en veiligheid ligt in handen van PROFI-SEC
Security Events BV (PSSE). PSSE is een bevoegd beveiligingsbedrijf die voldoet aan alle weten regelgeving in het kader van de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus. PSSE heeft ruime ervaring in het beveiligen van zowel kleine- als
grootschalige evenementen. PSSE is de vaste partner van de organisator op het gebied van
veiligheid en beveiliging. Hierdoor is uitstekende samenwerking tussen beide partijen en kan
snel en slagvaardig gehandeld worden indien noodzakelijk.
6.2
Taken en verantwoordelijkheden
Profi-Sec Security Events B.V. is primair verantwoordelijk voor opvang en afhandeling van
incidenten op en rondom het festivalterrein. De organisatie blijft eindverantwoordelijk! Kleinere
incidenten worden door de beveiliging afgehandeld. Bij ernstige incidenten worden nood- en
hulpdiensten ingeschakeld (via 112) en nemen zij indien nodig de regie over en eventueel
ondersteund door beveiligingspersoneel. Aangehouden personen worden overgedragen aan
de politie. Hieronder staan de taken en functies per functie beschreven:
Projectmanager
PSSE stelt een project manager aan die het volledige traject begeleidt. Het evenement wordt
operationeel aangestuurd door een team van coördinatoren, werkzaam onder de project
manager. Hierdoor kan de project manager zich beschikbaar houden voor alle leden van het
veiligheidsteam
en
overige
belanghebbenden
indien
gewenst.
Taken:
• begeleiden en adviseren van organisator omtrent veiligheid en beveiliging
• informeren en aansturen coördinatoren
• eindverantwoordelijk bij calamiteiten namens PSSE
• het (laten) opstellen van incidentenrapportage
• lid van het veiligheidsteam en neemt zitting in de veiligheids-en
afstemmingsoverleggen
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Project coördinator
De project coördinator is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de
beveiliging- en serviceorganisatie.
Taken:
• begeleiden en aansturen van beveiligingsmedewerkers
• informeren projectmanager
• werkwijze en uitvoering conform veiligheidsplan
• het opstellen van incidentenrapportage
• aansturen van de Centrale Post
• plaatsvervangend lid veiligheidsteam
• proactief toezicht houden op zakkenrollers, drugsgebruikers en drugsdealers
• repressief optreden indien de situatie dat wenst binnen de mogelijkheden welke door
de wet geboden worden
• EHBO verlenen totdat verantwoordelijke hulpverlening aanwezig is op plaats
ongeval
• toezicht houden op brandveiligheid
• informeren Project Manager
Centrale Post
In de Centrale Post (CP) zit een centralist die al het berichtverkeer coördineert.
Is te allen tijde beschikbaar.
Taken:
• bericht verkeer tussen medewerkers van PSSE coördineren
• Indien nodig zet zij berichten door naar EHBO, politie en/of overige hulpdiensten
• Verslaglegging van noemenswaardige activiteiten/ incidenten in een CP-rapportage
Beveiligers
beveiligers zijn verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de door de Project
coördinator aan hen gevraagde werkzaamheden.
Taken:
• gastheerschap/service verlenend handelen
• toezicht houden op bezoekers, personeel, materialen en locatie
• proactief toezicht houden op zakkenrollers, drugsgebruikers en drugsdealers
• het controleren van bezoekers middels een oppervlakkige veiligheidsfouillering bij de
toegang op verboden middelen en wapens
• repressief optreden indien de situatie dat wenst binnen de mogelijkheden welke door
de wet geboden worden
• toezicht houden op brandveiligheid
• toezichthouden op nooduitgangen
• Ingrijpen bij opstootjes en vechtpartijen
• alle escalaties afzijdig houden van het normale publiek
• Vroegtijdig signaleren van EHBO gevallen
• Vroegtijdig signaleren van orde verstoringen/ afwijkend gedrag van bezoekers
• Vroegtijdig signaleren van veiligheidsproblemen bv technisch van aard
• Actief surveilleren op het openlijk gebruik van drugs
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•
•
•

in geval van nood direct de CP informeren en eventueel vragen om ondersteuning
In het geval van een ontruiming wordt het publiek begeleid naar (nood)uitgangen
Extra aandacht voor zakenrollers

Stand-by teams
Een stand-by team bestaat uit een team van 2 beveiligers die een mobiele functie hebben en
daardoor overal op het terrein inzetbaar zijn. Deze teams monitoren het publieksgedrag en
werken met een proactieve houding om zodoende escalatie te voorkomen.
Taken:
•
•
•
•

Bekendheid met alle Area ‘s n en de werkzaamheden
Inzetbaar als assistentie bij drukte in een specifieke sector
De-escalerende of repressieve functie bij onrust
Eerste operationele lijn bij ontruiming

6.4
Uitvoering
Om een eenduidige en adequate aansturing te bewerkstelligen en om voor medewerkers en
hulpdiensten inzichtelijk te maken waar ze zich bevinden in de locatie, zal er gebruik gemaakt
worden van een zogenaamde Grid-tekening. Een Grid-tekening is een plattegrond van het
evenement welke opgedeeld is in kleinere vakken. Deze vakken worden zowel horizontaal en
verticaal voorzien van cijfers en/of letters (een Grid-verdeling). Alle medewerkers en diensten
zullen gebruik maken van dezelfde Grid-tekening (zie bijlage 1).
Sector indeling:
Voor het vergroten van de beheersbaarheid van de operationele aansturing, alsmede in
verband met de veiligheid zal het evenement worden onderverdeeld in kleinere (niet feitelijke)
afscherm gebieden. De sector indeling zal in beginsel geen compartimentering omvatten, doch
echter als hulpmiddel ten behoeve van de operationele aansturing dienen. Sectoren worden
opgedeeld om deze overzichtelijk te maken.
In geval van een incident, of calamiteit kan er besloten worden om een sectie te
compartimenteren en/of afschermen om de situatie beheersbaar te houden. Het omslagpunt
wordt in deze bepaald door de Politie. De Politie zal de leiding overnemen, de rol van de
beveiliging is vanaf dat moment ondersteunend en niet meer leidend.
6.5
Toegang
Bij de hoofdentrees zullen de werkzaamheden bestaan uit:
Kaartcontrole
Leeftijdscontrole
Toegangscontrole, bestaande uit de verplichte visitatie en veiligheidsfouillering.
Ticketscan
Bij aanvang van het evenement worden de toegangssluizen bemand door medewerkers van
de organisatie welke de kaartcontrole uitvoeren. De kaartverkoop verloopt via de vaste
partner van de organisator op het gebied van ticketscan. Hierdoor is uitstekende
samenwerking tussen beide partijen en kan snel en slagvaardig gehandeld worden indien
noodzakelijk.
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De kaartscanmedewerkers gaan met behulp van speciale kaartscanners de toegangskaarten
controleren. Het systeem controleert de kaarten op echtheid/ en of ze reeds gebruikt zijn,
zodat er maar één persoon per kaart het evenement kan betreden.
Visitatie
Na deze kaartcontrole staat een dropbox waar bezoekers de laatste kans krijgen om vrijwillig
eventuele verboden middelen achter te laten. Daarna volgt de visitatie. De visitatiesluizen
worden bemand door beveiligingsmedewerkers voor het uitvoeren van de oppervlakkige
veiligheidsfouillering bij de bezoekers. Bij de visitatie zullen voldoende afvalbakken en/of
rolcontainers worden geplaatst. Bezoekers worden hier gecontroleerd op het bezit van
strafbare (voor inbeslagname vatbare) en niet toelaatbare voorwerpen. In geval van niet
toelaatbare voorwerpen wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om vrijwillig afstand
te doen van het voorwerp of anders wordt hem of haar de toegang geweigerd. Alle
ingenomen goederen zonder waarde (zoals glas, plastic, blik e.d.) worden direct in containers
bij de visitatiepoortjes weggegooid in rolcontainers. In geval van strafbare voorwerpen wordt,
afhankelijk van het met politie afgestemde beleid, de bezitter aangehouden en overgedragen
aan de politie. In ieder geval worden de voorwerpen in beslag genomen, dan wel er in alle
gevallen vrijwillig afstand van gedaan moeten worden. In alle andere gevallen zal de
bezoeker de toegang worden geweigerd. . In beslag genomen verdovende middelen zullen
direct in de drugstonnen worden gedeponeerd. De Politie neemt na het evenement de inhoud
van de drugstonnen in beslag.
Bij aanhouding worden in beslag genomen bescheiden overgedragen aan de politie.
Overige inbeslaggenomen goederen worden niet geretourneerd en vernietigd door de
organisatie.
In ieder geval niet toegelaten worden:
 Wapens
 Alcoholische dranken
 Voedsel
 Aerosol (spuitbussen)
 Plastic thermoflessen
 Geluidsversterkers/makers (B.V. Megafoon, fluitjes, etc.)
 Drugs/verdovende middelen
 Dieren (met uitzondering van medisch benodigde hulpdieren)
 Fietsen, rolschaatsen, skateboards etc.
 Verzegelde pakketten die niet gecontroleerd kunnen worden
 Glaswerk
 Explosieven
Verder zullen bezoekers de toegang worden geweigerd indien:
 bezoeker weigert om medewerking te verlenen bij de visitatie
 bezoeker niet voldoet aan de minimale leeftijd van 18 jaar
 bezoeker onder invloed is van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen
 bezoeker in bezit is van wapens
 beveiliging in het verleden negatieve ervaringen heeft gehad met bezoeker
 Geen racistische / nationalistische uitingen (speldjes e.d.)
 Geen voetbalshirts en/of voetbal gerelateerde goederen zoals petjes, sjaals e.d.
 Geen Politie, Militaire of Security uniformen en de daarbij behorende rangonderscheidingstekens en/of insignes.
 Geen ‘colours’ van motor clubs.
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Voor de oppervlakkige veiligheidsfouillering van vrouwelijke gasten worden vrouwelijke
beveiligers ingezet. Getracht wordt een man/vrouw verhouding van 50/50 te realiseren.
Richtlijnen drugs-/ wapenbeleid
Het meebrengen of gebruik van (hard)drugs tijdens het evenement is niet toegestaan. Het
communiceren over dit beleid en het actief tegengaan van openlijk drugsgebruik is primair
de verantwoordelijkheid van de organisatie en de beveiliging. Wij zullen dit beleid middels
een grote banner communiceren voordat bezoekers het festivalterrein betreden. Dit beleid
wordt ook op de website vermeld. De huisregels (zie bijlage 7) zullen duidelijk worden
opgehangen voor de entree.
Alle bezoekers worden gevisiteerd met als doel om wapens of voorwerpen die als wapen
aangewend kunnen worden en om alle vormen van verdovende middelen te weren van het
evenementengebied.
In de aan de beveiligers kenbaar gemaakte werkinstructies staat dat indien surveillerende
beveiligers gebruik van harddrugs of handel van hard-/softdrugs constateren, zij de
verdachte dienen te verwijderen van het evenemententerrein of bij bezit van grote
hoeveelheden aan te houden en over te dragen aan de politie. Dit is ook van toepassing bij
het constateren van bezoekers in het bezit van wapens uit alle categorieën of voorwerpen
die als zodanig kunnen worden gebruikt.
Richtlijnen voor aanhouding
De organisatie communiceert naar haar bezoekers dat een zero tolerance beleid
gehanteerd wordt op het gebied van drugs. Bij de entree worden alle bezoekers
gevisiteerd alvorens zij het terrein betreden. De volgende richtlijnen voor het overgaan tot
aanhouding, die gelden voor alle evenementen in de regio, worden ook tijdens dit
evenement gehanteerd. Er wordt conform het beleid *van het OM Rotterdam gehandeld. In
overleg met de politie kan op hun verzoek van deze richtlijnen worden afgeweken.
Overdracht arrestanten
Locatie van overdracht is: <nader te bepalen>. Deze locatie is afgeschermd en goed
bereikbaar voor de diensten. Uiteraard kan hier indien nodig van afgeweken worden. Echter
dient de locatie dan duidelijk aangegeven te worden.
Instroom
Het evenement zal om 12:00 uur toegankelijk zijn voor regulier publiek. De beveiliging zal
vanaf 11:45 uur op positie zijn startklaar voor opening. De toestroom van de bezoekers
wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de beveiligers en de organisatie. De
toegangssluizen worden zo optimaal mogelijk bemand om een snelle doorstroom van
bezoekers te creëren. Afhankelijk van het aantal bezoekers wat nog wordt verwacht worden
de beveiligers bij de toegangsluizen op- en afgeschaald.
Uitstroom
De entree constructie zal tegen het einde van het evenement afgebroken worden om de
bezoekers voldoende ruimte te geven voor vertrek richting uitgang / lockers. De muntverkoop
stopt om 22:45 De bars stoppen gelijktijdig met de show, t.w. 23:00 uur. Er wordt niet direct
actief geveegd door de beveiligers met als doel een natuurlijke uitstroom te creëren. Hierdoor
verlaten niet alle bezoekers direct het terrein en wordt de afvoerroute niet overbelast.
Daarnaast zullen interventieteam ingezet worden buiten het festivalterrein (parkeerplaatsen)
om ongeregeldheden te voorkomen.
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6.6
Briefing
Voorafgaand aan het evenement ontvangen alle in te zetten beveiligers een briefingdocument.
Hierin staan alle bijzonderheden betreffende het evenement. Men kan zich op deze manier
van tevoren "in lezen".
De project Manager verzorgt op de dag van het festival een centrale briefing voor alle in te
zetten beveiligers. Daarnaast krijgen alle beveiligers een kleine overzichtskaart van het
festivalterrein. Hier staat de sectorindeling aangegeven, de barnummers, EHBO-post,
nooduitgangen en overige relevante zaken.
Er wordt qua alarmering gewerkt met de codes:
 Code groen (beveiliging nodig maar geen spoed)
 Code oranje (beveiliging nodig, enige spoed geboden)
 Code rood (DIRECT beveiliging nodig)
Na het festival vindt er een centrale de- briefing plaats waarin alle bijzonderheden worden
doorgenomen
6.7

Interne Communicatieschema
CP Beveiliging

Project
Manager

Interventie

Project
coördinator

Medische dienst

Statische posten

Vanuit de CP Beveiliging vindt de totale veiligheidscoördinatie van het evenement plaats. De
CP Beveiliging staat in contact met de project, Project coördinator, interventie, beveiligers,
statische posten en medische dienst. De centrale post zal gedurende dit evenement bemand
worden door 1 centralisten.
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7.
Bereikbaarheid en mobiliteit
Dit hoofdstuk geeft alleen een verkort beeld weer van de bereikbaarheid en de mobiliteit.
Een uitgebreidere beschrijving is terug te vinden in het verkeers-en vervoersplan en
bijhorende plattegrond opgesteld door Bureau Verkeersregelaars Nederland. Dit document
is tevens onderdeel van de vergunning(aanvraag). Zie bijlage verkeers- en bebordingsplan
Bedrijf:
Bureau Verkeersregelaars Nederland
Parkeerterrein bezoekers:
Ja
Vergoeding parkeerplaats bezoekers:
Ja
Parkeerterrein crew:
Ja
Parkeerterrein artiesten:
Ja
Pendelbussen:
Zie mobiliteitsplan
Fietsenstalling:
Ja
Voorverkoop pendelbustickets:
Zie mobiliteitsplan
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8.
Technische hygiënezorg
Dit hoofdstuk biedt allereerst kort plek voor de sanitaire voorzieningen. Vervolgens wordt
ingegaan op de horeca en lockers. Tot slot komen de reinigingswerkzaamheden en
afvalverwerking tijdens en na afloop van het evenement aan bod.
8.1
Sanitair voorziening
Betreft sanitaire voorzieningen geldt de norm 1 toilet per 150 bezoekers. Daarnaast
worden een aantal chemische toiletten geplaatst bij de podia voor de artiesten.
8.2
Drinkwater
Het water van de wasbakken bij de toiletten is drinkwater. De bezoekers mogen hun flesje
of drankje niet mee naar het toilet nemen. Dit om het toiletgebied schoon en opgeruimd te
houden. Flesjes en bekers worden vaak meegenomen in de toilet wat zorgt voor verstopte
toiletten.
8.3
Horeca
Bars
Foodcourts
8.4

Lockers

Aantal uitgiftebalies

3
1
1
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9
Brandveiligheid
Binnen hoofdstuk 9 wordt gekeken naar de brandveiligheid op het evenement. Allereerst
volgt een samenvatting van alle gegevens en informatie op dit gebied. Verder in dit
document (zie ontruiming) wordt een korte tekstuele toelichting gegeven betreft de
nooduitgangen, vluchtroutes en calamiteitenroutes/opstelplekken. Tot slot wordt ingegaan
op de communicatiemiddelen, centrale post en contactpersonen in geval van
calamiteit/ontruiming.
Brandmeld-ontruimingsinstallatie
Brandwachten
Aantal podia
Aantal overkappingen
Locatie overkappingen
Aantal overige tenten/overkappingen
slechtweer scenario

Niet van toepassing
Geen
1
2
Foodgelegenheid, lockers en baren
Idem aan aantal tenten/overkappingen

Vlameffecten
Specificaties vlameffecten
Locatie vlameffecten
Vuureffecten
Blusmiddelen Schuim/poeder
Blusmiddelen CO2
Vluchtroutes en nooduitgangen
Impregneren

<nader in te vullen >
<nader in te vullen >
<nader in te vullen >
<nader in te vullen >
Productiekantoor, bar, food, tent, overige
In de buurt van elektriciteit (FOH, Podium etc.)
Voldoende
Overige (decor)materialen
worden geïmpregneerd indien
nodig.

De onderdelen van de gordijnen en doeken zijn van een zodanige samenstelling, dat deze
spoedig na het uitbreken van een brand geen grote hoeveelheden rook en/ of gezondheid
schadelijke gassen ontwikkelen, en niet desintegreren of geheel in brand staan. De bijdrage
tot brandvoortplanting van het tentdoek dient tenminste te voldoen aan klasse II van NEN
6065. Bijbehorende bouwtekeningen kunnen ter plaatse worden ingezien door de
brandweer. De certificaten van de tentdoeken en. constructietekeningen van de podia
worden aan de brandweer overhandigd zodra deze definitief zijn. (wordt nog aangeleverd)
Noodverlichting
Boven iedere nooduitgang zal een transparant verlichtingsarmatuur met het opschrift “UIT”
c.q. “NOODUITGANG” worden bevestigd. De verlichtingsbordjes met de tekst
“NOODUITGANG” zullen te allen tijde branden. Bij uitval van de stroom zullen deze direct
worden overgenomen door accu’s. Hierdoor vallen de verlichtingsbordjes tussentijds niet uit.
Zij blijven voortdurend branden.
Een half uur voor openstelling van het park tot op het ogenblik dat het park geheel zijn
verlaten, worden de transparante verlichtingsarmaturen te zijn ontstoken. Daarnaast zal er
voor worden gezorgd dat de aanwezige transparante verlichtingsarmaturen op geen enkele
wijze aan het oog worden onttrokken.
In geval van stroomuitval is in iedere area paniekverlichting voorzien. Deze verlichting werkt
ook op accu, en zal bij uitval van stroom ontstoken worden.
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Decor
Er wordt voor de decoratie geen gebruik gemaakt van gemakkelijk ontvlambare materialen
of materialen die bij verbranding veel rook ontwikkelen. Decoratie die toch gemakkelijk
ontvlambaar blijkt te zijn wordt behandeld met brandvertragende vloeistof.
Backstage
De organisatie zal zorgen voor een doorlopende backstage langs het hele terrein waar de
bars, de EHBO-hulppost, de kassa’s en de beveiligingspost op aansluiten. Deze backstage
geeft een vrije doorgang naar alle punten van het terrein en verhoogd de snelheid waarmee
in geval van nood ingegrepen kan worden.
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10
Afval
De organisatie verzorgt zelf de reinigingswerkzaamheden zowel voorafgaand, tijdens als na
het evenement. Tevens verzorgt de organisatie de afvalverwerking.
De organisatie zal gedurende het evenement een milieuploeg inzetten welke controleert of
overal voldoende afvalpunten zijn. Ook wordt gecontroleerd of de afvalpunten geleegd
dienen te worden. Tevens zorgen zij ervoor dat het afval op de juiste manier wordt
gescheiden.
Bij einde evenement wordt met bladblazers het afval onder de hekken en andere obstakels
weggeblazen, zodat de machines vervolgens het afval kunnen verwijderen. De volgende
ochtend is een ploeg aanwezig die de reinigingswerkzaamheden in de omgeving en langs de
toegangswegen uitvoert. Indien nodig zet de organisatie hiervoor machines in. Als de laatste
hand aan het project is gelegd, wordt het terrein geheel nagelopen. In overleg met de
organisatie vindt op een nader te bepalen datum en tijdstip de oplevering van het terrein
plaats.
Nr.
1
2
3
4

Soort dienst
Advisering
Projectbegeleiding
Afvalverzameling
Afvalscheiding

5
6

Afvalinzameling
Afvalverwerking

Omschrijving
Logistiek, afvalpreventie, scheiding
Coördinatie
Beschikbaar stellen van alle inzamelmiddelen
Toepassen van alle afvalscheiding
methodieken
Inzameling in de daarvoor bestemde
containers
Afval
aanbieden aan afvalverwerker

Vrijkomende afvalsoorten
Nr.
Afvalsoort
1
Restafval
2
Zwerfafval
3
PET
4
Papier / karton
5
Hout

Inzamelmiddelen
Kliko’s, Big Bags, afzetcontainers
Kliko’s, Big Bags, afzetcontainers
Big Bags
Big Bags, afzetcontainer
Afzetcontainer na afloop festival

Te scheiden afvalstoffen
Nr. Afvalsoort
1
Restafval / zwerfafval
2
PET
3
Papier / karton
4
Hout

Herkomst
Allen / bezoekers
Bezoekers
Food / drinks
Decor / bouwmateriaal
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11

Maatregelen crowdmanagement

Aan de hand van evenement type, bezoekers profiel en artiesten profiel is besloten om de
volgende crowd management maatregelen toe te passen:
1.

Queue systeem voor de ingang
a.
Omdat de mogelijkheid bestaat dat bezoekers al vóór opening van de
hekken in ruime getallen aanwezig zullen zijn, is het nodig om deze bezoekers
georganiseerd zich op te laten stellen voor de ingang. Dit om verdrukking te
voorkomen.
b.
Door het creëren van vakken met behulp van barriers en hekwerk wordt het
publiek gecompartimenteerd in controleer- en beheersbare groepen, (hekken
staan gereed bij de plaatsen waar dit nodig mocht zijn).
c.
Deze maatregelen bevorderen het gedoseerd en gecontroleerd toelaten van
publiek
d.
Beveiligingspersoneel zal deze hulpmiddelen gebruiken als gereedschap voor
een veilige instroom van publiek en zal wegens monitoring de maatregelen
kunnen bijsturen of aanpassen.

2.

Scheiden van verkeer en bezoekers stromen
a.
Omdat bij benaderen en verlaten van de locatie, lopende bezoekers en
voertuigen dezelfde routes gebruiken zullen deze gescheiden zijn middels
afzettingen en personele inzet om de veiligheid te waarborgen.
b.
Aanrijroutes en noodroutes zullen wegens hekwerken en personele inzet
gescheiden zijn om in geval van nood uitstromend publiek en toerijdende
hulpdiensten veilig te laten verlopen

3.

Capaciteit monitoring
a.
De kaartverkoop is afgestemd op de capaciteit van het evenemententerrein,
in overleg met de beheerder en de Gemeente Rotterdam. Overschrijding van
de capaciteit is hierdoor niet mogelijk.
De maximale capaciteit van de locatie is bepaald in de vergunning
afgegeven door de Gemeente Rotterdam. De organisatie zal zorg dragen
dat deze maximale capaciteit niet wordt overschreden.
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11
Calamiteitenscenario’s
In het hoofdstuk calamiteiten is een inventarisatie gemaakt van de mogelijk incidenten welke
zich kunnen voordoen tijdens het evenement. Voor Kroongetuige zijn onderstaande mogelijke
calamiteiten omschreven:
-

Scenario 1: Extreme weeromstandigheden (B.V. extreme hitte, afkoeling,
windhoos, onweer)
Scenario 2: Brand c.q. ontploffing
Scenario 3: Bommelding
Scenario 4: Grootschalige ordeverstoring
Scenario 5: Publieksdruk
Scenario 6: Levensbedreigende drug
Scenario 7: Medisch ongeval
Scenario 8: Gedeeltelijke Ontruiming
Scenario 9: Show stop procedure

De mogelijke situaties worden hierna nader toegelicht aan de hand van de volgende drie
criteria; proactieve maateregelen, interne alarmeringsprocedure en externe
alarmeringsprocedure. Indien er een situatie ontstaat waarbij “normale” c.q. reguliere inzet
van beveiligingspersoneel, EHBO, GHOR, politie en of brandweer niet volstaat, kan worden
gekozen voor opschaling tot calamiteit. De beslissing hiertoe wordt genomen de leden van
het veiligheidsteam (zie hoofdstuk 4) in samenspraak met de diensten.
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11.1

Scenario 1. Extreme weeromstandigheden (B.V. extreme hitte, afkoeling, windhoos,

onweer).

Leidend

Organisatie, tenzij anders wordt beslist.

Het uitgangspunt van de organisatie is om het evenement altijd door te laten gaan.
Het weer word constant in de gaten gehouden door de organisatie. Op basis van het
monitoren zal de organisatie bepaalde maatregelen nemen in het voortraject en op de
evenementendagen zelf, die nodig zijn om het evenement op een veilige en
verantwoordelijke manier te laten verlopen.
Het vooraf informeren van de bezoekers omtrent de weersmogelijkheden zodat zij
voorbereid het evenement kunnen bezoeken alsmede het de door de organisatie voorzien
van poncho’s en drinkwater kunnen de risicogevolgen verminderen.
Wind
De organisatie is van te voren op de hoogte tot welke windkracht de aanwezige constructies
(tenten, layerconstructies, etc.) gegarandeerd zijn. Dit zal voor de meeste constructies tot
windkracht 8 zijn. De constructies zijn tot deze windkracht gegarandeerd door:
-

Podia, tenten, hekken en overige constructies voldoende afschoren.
Zorgen dat alle constructies zijn voorzien van voldoende contragewicht.

Extreme hitte
In geval van extreme hitte (boven de 25 graden) zal er bij de EHBO extra drinkwater
beschikbaar zijn. Daarnaast zullen de bezoekers via de geluidsinstallatie worden
geïnformeerd om voldoende te drinken en eventueel een hoofddeksel te gebruiken.
Verslechtering weersomstandigheden in een kort tijdsbestek
Op het moment dat bovenstaande bekend is bij de organisatie, zal het team de nodige
acties opstarten of uit laten voeren door medewerkers van de organisatie en of andere
diensten.
Als de windsnelheid oploopt zouden de volgende acties ondernomen kunnen worden:
Het aanbrengen van extra contragewicht en extra schoren bij de diverse locaties op
het evenemententerrein.
- Zorgen dat publiek en deelnemers op bepaalde locaties niet meer kunnen komen,
zodat zij geen gevaar lopen of in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen.
- Het ontruimen (geheel of gedeeltelijk) van verschillende locaties op het evenementen
terrein.
- Het laten demonteren van constructies en/of doeken uit de constructies verwijderen.
- Tenten ontruimen of afbreken.
Bij een aankomend onweersfront zou de programmering van het evenement stilgelegd of
uitgesteld kunnen worden zodat deelnemers en publiek verzocht kan worden om een plek te
zoeken om te schuilen.
-

Bij een regenbui en daling van temperatuur, is er kans op onderkoeling van bezoekers. De
organisatie heeft poncho’s die uitgedeeld kunnen worden. Deze poncho’s zullen uitgedeeld
worden op het moment dat er buiten een regenbui ook een daling van temperatuur wordt
verwacht.
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Hoe te handelen bij noodweer
1. Indien er een melding komt van noodweer (storm, onweer, etc.) dient dit direct
gemeld te worden aan de eventmanager organisatie.
2. Organisatie informeert de diensten, locatiebeheerder en projectleider beveiliging.
3. Informeren rest organisatie, PROFI-SEC, EHBO, verkeersregelaars door de CP PROFISEC.
4. Inplannen overleg alle aanwezige partijen, vervolgens de noodzakelijke stappen
ondernemen.
Richtlijnen
Bij plotselinge veranderde weersomstandigheden zal de organisatie in samenspraak met de
diensten bepalen of (gedeeltelijke) ontruiming noodzakelijk is. Dit door plaatselijk optredend
gevaar door omvallende delen op het evenemententerrein; vallende objecten, etc. De
organisatie zal het initiatief nemen tot ontruiming van de onmiddellijke omgeving van het
gevaar opleverende deel.
Bezoekers dienen door middel van de omroepinstallatie op de hoogte gebracht te worden
van het slechte opkomende weer en, indien nodig, verzocht te worden eerder naar huis te
gaan.
Indien bezoekers niet meer weg kunnen van het evenement door het uitvallen of niet meer
functioneren van het openbaar vervoer (trein / bus), zullen deze bezoekers opgevangen
worden in de locatie. In overleg met locatiebeheerder en met toestemming van het bevoegde
gezag zullen de bezoekers worden vastgehouden in de locatie.
Hiertoe kan de locatie een ruimte vrijmaken waar opvang van de bezoekers plaats kan
vinden.
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11.2

Scenario 2.

Leidend

Brand c.q. ontploffing

Organisatie eventueel opgevolgd door brandweer

Voorzorgsmaatregelen die er genomen worden:
 Voorafgaand aan het evenement dienen de participanten en de organisatie te
voldoen aan de voorschriften wat betreft de inrichting van het terrein en de
bouwwerken zoals genoemd in de bijlage van de vergunning.
 De organisatie zal alle bouwwerken en catering voorzien van de benodigde
draagbare blusmiddelen, vluchtwegen en noodverlichting.
 Voor aanvang van het evenement zal dit gecontroleerd worden door de (preventie)
functionarissen van de brandweer.
 Ten tijde van het evenement zal er door brandwachten en beveiligingsfunctionarissen
van de organisatie toezicht uitgeoefend worden op brandgevaarlijke situaties
(ontbrekende of ondeugdelijke brandblusmiddelen, versperren nooduitgangen, open
vuur e.d.). Standhouders en participanten dienen hierin te allen tijde de aanwijzingen
van de brandwachten en beveiligingsfunctionarissen op te volgen.
Acties:
 Indien er brand ontstaat, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de CP
PROFI-SEC. Indien nodig alarmeert deze direct de brandweer. In de eerste plaats
dient er gedacht te worden aan de eigen en andermans veiligheid daarna dient
door de beveiliging of organisatie getracht te worden om de brand met de
aanwezige blusmiddelen te doven.
 Het aanwezige personeel en publiek dient uit de buurt te worden gehouden van de
plaats van de brand, dit zal geschieden door de beveiligingsbeambten ter plaatse.
 De calamiteiten route naar de plaats van het incident dient door de beveiliging vrij
gemaakt te worden voor de aanvoer van hulpverleningsvoertuigen of
hulpverleningspersoneel.
 De brandweer of het CMT kan beslissen dat de locatie (of een gedeelte ervan) uit
veiligheidsoverweging ontruimd dient te worden. De beslissing van de brandweer
en/of de politie gaan boven die van het CMT.
 Zodra brandweer aanwezig is, zal brandweer leidend zijn en beveiliging
ondersteunend aan brandweer en zijn aanwijzingen.
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11.3 Scenario 3. Bommelding
Leidend
Organisatie eventueel opgevolgd door politie.
Een bommelding kan op verschillende manieren binnenkomen bijvoorbeeld:





Telefonisch bij de (centrale post van de) organisatie of politie;
Mondeling via een medewerker van de organisatie of via security personeel of van
een bezoeker (een pakje gesignaleerd);
Schriftelijk (brief) of elektronisch via e-mail naar de organisatie.
Via social media

De ontvanger van de melding dient de bijzonderheden te noteren:



Het tijdstip van binnenkomst van de bommelding.
Wanneer de gelegenheid zich voordoet aanvullende informatie.

Acties:
In geval van een bommelding dient onmiddellijk de CP PROFI-SEC geïnformeerd te worden.
Bij de CP PROFI-SEC is het formulier ‘Bommelding’ aanwezig welke moet dienen om de
melding beter te kunnen evalueren.









informeren organisatie en Projectleider door CP PROFI-SEC
informeren politie door de organisatie
beoordeling melding door politie
indien noodzakelijk ontruiming van een (deel van) de locatie: aansturing personele
inzet door de politie.
Indien noodzakelijk zal politie EOD inschakelen
Afhankelijk van locatie maar in nagenoeg alle gevallen wordt de locatie ontruimd.
Indien mogelijk sporen veiligstellen en overdragen aan politie.
Vrijhouden calamiteitenroutes eventueel met behulp van verkeersregelaars en
beveiliging.

Wat te doen met een persoon die zoiets roept als: ik heb een BOM!!!
Hier geldt eigenlijk maar 1 advies: Direct plat leggen met een paar man.
Deze oplossing is onverstandig en immens gevaarlijk, maar het alternatief is (nog) slechter:



Grotere kans op meer slachtoffers
Voortdurende risicosituatie met bijkomend risico op gijzeling e.d.

Als achteraf blijkt dat de melding vals was zou ik de persoon toch aanhouden en overdragen
aan de politie omdat dit tegenwoordig zware straffen oplevert en deze personen ook
geregistreerd worden binnen de politiesystemen.
Maatregel procedure voor het aantreffen van een “verdacht” en/of verlaten voorwerp
De normale procedure aantreffen verdacht voorwerp is erg eenvoudig:




laat het voorwerp ongemoeid
Zorg dat rondom een ruim gebied afgezet wordt &
Waarschuw de politie.
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11.4 Scenario 4. Grootschalige ordeverstoring (Geweld)
Leidend
Organisatie eventueel opgevolgd door politie
Slachtofferbeelden: Multi-traumatologie waaronder slag en steekwonden, kneuzingen en
breuken.
Voorzorgsmaatregelen:
 Er moet voorkomen worden dat er teveel bezoekers in een area of tent gaan,
beveiliging zal hier toezicht op houden.
 Nooduitgangen en vluchtroutes dienen te allen tijde vrij te blijven voor gebruik bij
eventuele calamiteiten.
 Er zal extra toezicht te zijn op risicovolle plekken waar incidenten zouden kunnen
ontstaan.
Acties
 Beveiliging zal de ordeverstoring trachten te beëindigen door met grote aantallen
beveiligers aanwezig te zijn bij de bron van de verstoring en hierin zo snel mogelijk
partijen te scheiden.
 Indien het mogelijk is om hierin aanhoudingen te plegen zullen deze in goed overleg
met de projectleider c.q. groepsleider worden uitgevoerd. Aangehouden personen
zullen onverwijld worden overgedragen aan de politie.
 Ook na de ordeverstoring zullen mobiele teams van PROFI-SEC aanwezig blijven om
het publiek te blijven monitoren, dit om herhaling te voorkomen.
 EHBO zal indien nodig en als de mogelijkheid daar is ondersteuning bieden aan
mogelijke gewonden en/of slachtoffers.
 Indien de aanwezigheid van hulpdiensten noodzakelijk is, zal PROFI-SEC
ondersteunend zijn aan de hulpdiensten.
 Mocht het noodzakelijk zijn een gebied en/of ruimte af te zetten zal PROFI-SEC dit
verzorgen.
 Vrijhouden van calamiteitenroute bij noodzaak van hulpdiensten.
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11.5 Scenario 5. Publieksdruk (Gedrang)
Leidend
Organisatie eventueel opgevolgd door politie
Met deze situaties worden calamiteiten bedoeld welke veroorzaakt worden door extreme
drukte bij de ingang van en op het evenemententerrein.
Voorzorgsmaatregelen:
 Er moet voorkomen worden dat er teveel bezoekers in een area of hal gaan,
beveiliging
zal hier toezicht op houden.
 Nooduitgangen en vluchtroutes dienen te allen tijde vrij te blijven voor gebruik bij
eventuele calamiteiten.
 Er zal extra toezicht te zijn op risicovolle plekken waar incidenten zouden kunnen
ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebied vlak voor het podium en bij de
ingang.
Acties:
 CP PROFI-SEC stuurt direct Stand-by teams naar de plaats van het incident.
 CP informeert politie.
 Organisatie en Projectleider worden door CP PROFI-SEC geïnformeerd.
 Ter plaatse beoordelen van de situatie door Organisatie en PROFI-SEC om
vervolgstappen te ondernemen (ontruimen, EHBO ter plaatse roepen, politie of
brandweer laten komen indien noodzakelijk etc.) De te ondernemen stappen zijn sterk
afhankelijk van de situatie. Als er, door het CMT of de OvD, besloten wordt (een deel
van) het terrein te ontruimen, zal dit geschieden door de medewerkers van PROFISEC (in overleg met de politie). Er kan overwogen worden om het muziek stop te
zetten en de bezoekers door middel van de geluidsinstallatie te informeren over het
incident en ze mede te delen wat er van ze verwacht wordt.
 EHBO zal wanneer het zich toe laat aandacht hebben voor mogelijke gewonden.
 Voorlichting zal geschieden door de organisatie na overleg met politie en gemeente.
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11.6 Scenario 6. Levensbedreigende drug (volksgezondheid).
Leidend
Organisatie eventueel opgevolgd door OvD-GHOR, tenzij anders wordt beslist
Slachtofferbeelden zijn: Onvrede die om kan slaan in diepe neerslachtigheid, angst die omslaat in
paniek. Dit kan zich uiten in misselijkheid, braken of onpasselijkheid.
Wanneer het slachtoffer mobiel is kan een Stand-by team van beveiligers worden ingezet om
hem/haar bij de Medische post af te leveren. Indien dit niet het geval is, dan zal EMS een mobiel
sturen team naar het slachtoffer.
In de gemeente Amsterdam is onverminderd het bepaalde in de Opiumwet de Algemene
Plaatselijke Verordening van toepassing.
Voorzorgsmaatregelen:
 Goede visitatie bij de toegang tot het evenement
 Extra toezicht op locaties in het evenement waar gebruik mogelijk is, toiletten, afgelegen
hoekjes.
 Waarschuwingen op het evenement dat het feest een ‘zero tolerance’ beleid heeft ten
aanzien van drugs.
 Publiek waarschuwen voor vervuilde of zeer zware drugsproducten
 Goede informatie bij beveiligingspersoneel met betrekking tot drugsbeleid en drugs.
Acties:
 Voldoende werkruimte bij visitatie om werk goed uit te kunnen voeren.
 Goed en continue contact onderhouden met EMS over mogelijk drugsgebruik van de
bezoekers of de aanwezigheid van vervuilde of zware drugs die op het feest aanwezig
zijn.
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11.7 Scenario 7. Medisch ongeval
Leidend
Organisatie eventueel opgevolgd door politie en/of brandweer en/of GHOR.
Wanneer het slachtoffer mobiel is kan een Stand-by team van beveiligers worden ingezet om
hem/haar bij de Medische post af te leveren. Indien dit niet het geval is, dan zal EMS een mobiel
team sturen naar het slachtoffer.
Acties:
 Melding aan CP PROFI-SEC en EHBO onder vermelding van naam, coördinaat en toestand
van slachtoffer.
 Beveiliging biedt ondersteuning aan EMS indien dit noodzakelijk is, kan bijvoorbeeld door
werkterrein van EMS af te zetten of publiek of afstand te houden.
 Beveiliging zorgt voor registratie van slachtoffers en draagt deze informatie over aan
hulpdienst.
 De medisch coördinator neemt zelf contact op met GHOR of meldkamer ambulancedienst
indien er ambulances vereist zijn.
 Indien locatie ontruimd dient te worden zal beveiliging in overleg met organisatie, hier zorg
voor dragen en zijn maatregelen hierin nemen.
 Vrijhouden van calamiteitenroutes ten behoeve van hulpdiensten, door inzet
verkeersregelaars en beveiliging.
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11.8 Scenario 8. (Gedeeltelijke) Ontruiming
Leidend
Organisatie eventueel opgevolgd door politie
Naar aanleiding van eerder beschreven scenario’s kan het voorkomen dat de locatie gedeeltelijk of
zelfs geheel moet worden ontruimt.
Uitgangspunten:
-

Het uitgangspunt van de organisatie is om het evenement altijd door te laten gaan.
De veiligheid van personen heeft in elke beslissingsfase de hoogste prioriteit.
De organisatie behoudt als eindverantwoordelijke, te allen tijde het recht om over te gaan
tot staking van evenement en ontruiming.
De organisatie tracht altijd in samenspraak met de diensten te bepalen of (gedeeltelijke)
ontruiming noodzakelijk is. Indien het advies van de Politie en/of Brandweer is om te
ontruimen, dan vindt er altijd een ontruiming plaats.

Bij ontruiming op initiatief/advies/eis van de diensten worden verantwoordelijkheden formeel
overgedragen voor wat betreft incidentenbestrijding. Wanneer is opgeschaald zullen deze
procedures, verantwoordelijkheden en handelwijzen overgedragen en worden overgelaten aan de
leidinggevende van de hupdienst bevelvoerders. De inzet van interne organisatie zal plaatsvinden
op aanwijzen en/of verzoek van de betrokken hulpdiensten.
Alle betrokken partijen houden rekening met onderstaande feiten en passen hun handelswijze
hierop aan:






De aangever van de boodschap blijft te allen tijde rustig en professioneel en houd er
rekening mee dat wanneer hij de melding geeft dit kan worden opgepikt door bezoekers.
Bij woorden als “brand”, “bom”, “noodgeval”, etc. kan onnodig paniek worden veroorzaakt.
De aangever houdt zich dus strikt aan het “etherprotocol”.
Uitvoerende houden rekening met de manier van reageren van bezoekers. Bezoekers zijn
over het algemeen niet gewend om gehoor te geven aan een ontruimingssignaal, omdat zij
vaak denken dat het waarschijnlijk een vals alarm is of een oefening. Een bezoeker kan ook
traag reageren omdat hij/zij onder invloed zijn van drank en/of middelen.
Uitvoerende proberen paniek te voorkomen door duidelijk en kordaat op te treden en te
instrueren. Bezoekers hebben de neiging instructies op te volgen, mits deze duidelijk en met
autoriteit worden gebracht. Wanneer dit niet gebeurt, zullen bezoekers gaan zoeken naar
informatie en duidelijkheid, wat het ontruimingsproces ernstig kan vertragen, met alle
gevolgen van dien.

Acties:








Alle CP’s volgen de instructies op, gegeven door het bevoegd gezag.
Alle nooduitgangen worden vrijgehouden en zijn bezet door beveiliging.
Openbaar vervoer wordt gecontacteerd in verband met uitstroom.
Beveiliging zal bij gedeeltelijke ontruiming de bezoekers verwijzen naar ruimten in locatie
waar zij zich naar toe kunnen begeven.
Vrijhouden van de calamiteitenroute door middel van verkeersregelaars en beveiliging.
Via de omroepinstallatie wordt iedereen op en rond het terrein bereikt.
De te verspreidden boodschap zullen door het coördinatieteam altijd per geval afgewogen
worden, er is derhalve geen pasklaar scenario. Het bewaren van de orde en het voorkomen
van paniek is hierbij altijd het uitgangspunt.
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11.9 Scenario 9. Show stop procedure.
Leidend
Organisatie eventueel opgevolgd door CMT
Het kan zijn dat het gewenst is om acuut of na overleg de show tijdelijk of definitief te stoppen.
Redenen hiertoe kunnen zijn:
1. Instorten publiek voor het podium
2. Massale onrust
3. Ontruiming
De ernst van de situatie zal bepalen of een show tijdelijk of definitief stopt wordt. Van cruciaal
belang is dat bepaald is op welke wijze en door wie gecommuniceerd wordt met het publiek, wie
bevoegd is de stop beslissing te maken en hoe deze wordt uitgevoerd.
Acuut:
Wanneer een levensbedreigende situatie zich voordoet voor het podium zal de ‘safety’ samen met
de stage manager terplekke de beslissing nemen om de show te stoppen. Dit kan door het geluid te
onderbreken, de verlichting op maximaal te zetten in plaats van show verlichting of de artiest te
gebieden te stoppen. Politie zal direct in kennis worden gesteld van deze actie.
Vooraf moeten er duidelijke afspraken gemaakt zijn tussen organisatie, artiest, safety en stage
manager omtrent welke situaties deze stop kunnen veroorzaken en wie feitelijk bevoegd is om deze
beslissing te maken. Een meeting tussen deze personen moet daarom ook vóór het concert
plaatsvinden om tot overeenstemming te komen.
Na overleg:
Wanneer een situatie dreigt dat annulering van de show vereist, zal een overleg plaatsvinden
tussen de CMT leden waaruit de beslissing genomen wordt. Vervolgens zal deze gecommuniceerd
worden met artiest/management en stage manager en zal de show worden stilgelegd. Beslissing
om te stoppen zal ook met de hulpdiensten besproken worden.
Tijdelijk:
Als na het stilleggen van de show door de CMT wordt besloten dat het veilig is om de show verder
te laten gaan is er sprake van een tijdelijke ‘show stop’.
Definitief:
Wanneer blijkt dat na het stoppen van de show het niet meer verantwoord is om verder te gaan
zal van de CMT de beslissing komen om de show definitief te stoppen.
Aanwezigheid pre-show meeting:
1.
Organisatie:
2.
Artiest/management:
3.
Hoofd Beveiliging:
4.
Stage manager:
5.
Safety:
6.
Public Announcer:
Acties:








Zodra de beslissing is genomen dienen alle CP’s op de hoogte gebracht te worden en zal
ondersteunend zijn nood diensten.
Openbaar vervoer dient onmiddellijk in kennis gesteld te worden in verband met uitloop.
In de locatie dient een opvanglocatie gemaakt te worden om bezoekers op te vangen.
EMS zal bij mogelijke gewonden de eerste hulp en opvang verzorgen.
Nooduitgangen dienen bezet te zijn door beveiliging.
Extra afzetmateriaal dient aanwezig te zijn in de locatie.
Calamiteitenroute dient vrijgehouden te worden door middel van verkeersregelaar en
beveiliging.

35

12
Ontruiming evenemententerrein
Tijdens een evenement kunnen zich calamiteiten voordoen waarbij het noodzakelijk is dat personeel,
bezoekers, artiesten en anderen de locatie zo spoedig mogelijk dienen te verlaten.
12.1 Veiligheidsteam en calamiteitenteam
De coördinatie van het bestrijden van calamiteiten vóór, tijdens en na het evenement is ondergebracht
bij het veiligheidsteam. Dit veiligheidsteam bestaat initieel uit private partijen, maar indien de
calamiteit dat vereist worden direct politie en/of hulpdiensten ingeschakeld en verandert de rol van
het veiligheidsteam in een dienende/informerende. Er is dan sprake van een calamiteitenteam.
Het calamiteitenteam bestaat uit het veiligheidsteam (zie hoofdstuk 4) met eventueel daarbij
toegevoegd overige verantwoordelijke van de hulpverlenende diensten of gemeente.
De eerste beslissing om over te gaan tot een ontruiming wordt genomen door het veiligheidsteam in
overleg met de politie of in opdracht van de burgemeester. De politie zal vooraf de burgemeester
hierover informeren in verband met mogelijke consequenties openbare orde. In de
opbouw/uitbreiding van een calamiteit kan de beslissing tot ontruiming ook genomen worden door
het calamiteitenteam. In dit laatste geval zullen de externe partijen leidend zijn.
12.2 Nooduitgangen
Bij alle nooduitgangen staat een toezichthouder of beveiliger. Zij zijn geïnstrueerd over de locatie
en de gang van zaken bij een calamiteit.
12.3 Vluchtroutes
De vluchtroutes worden vrijgehouden van materialen. Indien het onvermijdelijk is (stroom)kabels over
de vluchtroute te laten lopen, worden deze in kabelgoten (ook wel yellowjackets) geplaatst. De
vluchtroutes zijn terug te vinden op de plattegrond van het evenement.
De vluchtroutes leiden naar nooduitgangen.
Bij een (gedeeltelijke) ontruiming via of aan deze zijde van het festival of van deze area, worden
beveiligers ter plaatse gestuurd om het vertrek via de nooduitgang(en) te begeleiden. Daarbij is elke
nooduitgang een positie. Naar gelang de gewenste richting (opvangplek) worden bezoekers naar
deze gedirigeerd door de beveiliging. Hulpmiddelen die hiervoor ter beschikking worden gesteld zin
dranghekken en megafoons. De laatst genoemde zijn standaard aanwezig bij de stage.
12.4 Ontruiming locatie
Indien een calamiteit plaatsvindt van zodanige omvang of ernst van aard, kan de organisatie in
overleg met het veiligheidsteam het programma stilzetten en de locatie gedeeltelijk of volledig
ontruimen. Vanuit de beveiliging zal de ontruiming worden gecoördineerd en zullen de medewerkers
op de vloer worden aangestuurd.
Tijdens een ontruiming worden de beveiligers op de juiste positie (incident/locatie afhankelijk)
neergezet door het hoofd van de beveiliging.
Beveiligers bevorderen dat mensen rustig (maar wel snel) via de juiste route het terrein verlaten.
Beveiliging blijft zo lang mogelijk op het terrein aanwezig waarbij geldt: eigen veiligheid prevaleert
altijd.
Aanvang ontruiming
Na het omroepen van het bericht tot ontruiming zal gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering
van de ontruiming. De organisatie zelf zorgt voor ontruiming van de backstage-gebieden en overige
niet publiekelijke ruimtes.
Beveiligingsmedewerkers zullen alle publiekstoegankelijke gebieden controleren of deze leeg zijn en
waar mogelijk zorgen voor bewaking van locaties.
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Omroepberichten
Als gezegd besluit het veiligheidsteam (of de burgemeester) tot ontruiming. Het hoofd van de
beveiliging informeert de overige beveiligers dat de locatie ontruimd moet worden.
Dit gebeurt middels een speciaal omroepbericht “ontruiming terrein”.
Stagemanager
Vanuit de organisatie doet de Stagemanager de oproep via de microfoon aan de aanwezige
bezoekers om direct het terrein te verlaten. De Stagemanager beschikt over een lijst met meerdere
meldteksten. Het veiligheidsteam bepaalt welke tekst gebruikt wordt.
Bij de oproep wordt aan de bezoekers ook gemeld of het een gaat om een tijdelijke ontruiming of
dat het feest definitief eindigt.
Als voorbeeld kan onderstaande tekst meerdere malen omgeroepen worden:
 Algemeen
“DaEMS en heren attentie a.u.b., hier volgt een mededeling; wij verzoeken iedereen het terrein te verlaten.
Begeeft u zich naar de dichtstbijzijnde nooduitgang en volg de aanwijzingen van het
beveiligingspersoneel op.”
 Tijdelijke ontruiming gehele terrein
“Beste bezoekers, wij zijn genoodzaakt om het terrein tijdelijk te ontruimen. We verzoeken u om rustig
naar de uitgangen van het evenementterrein te gaan, te verzamelen voor de hoofdingang en daar nadere
instructies van het beveiligingspersoneel en hulpdiensten op te volgen. We houden jullie zoveel mogelijk
op de hoogte. We gaan er nu van uit dat jullie straks weer terug kunnen keren op het terrein. Ga nu via
de uitgang naar buiten. Ophalen van spullen is nu even niet mogelijk. Dit kan later als u weer binnen bent.
Bedankt voor uw medewerking en begrip.”
 Definitieve ontruiming gehele terrein
“Beste bezoekers, wij zijn genoodzaakt om het terrein definitief te ontruimen. We verzoeken jullie om
rustig naar de uitgangen van het terrein te gaan en de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel en
hulpdiensten op te volgen. We houden jullie zoveel mogelijk op de hoogte. Op de website kun je zien op
welk tijdstip de spullen kunnen worden opgehaald. Dat is nu niet mogelijk omdat u nu via de uitgangen
het terrein moet verlaten. Bedankt voor jullie medewerking en begrip.”
12.5 Algemene ontruiming
Er is geen standaard criterium, maatstaf, handreiking of richtlijn welke bepaalt wanneer er sprake
is van een algehele ontruiming. Het beslissen van algehele ontruiming hangt volledig af van de
crisissituatie in de praktijk op dat moment. Indien er ontruimd dient te worden zal dit altijd (tenzij
een situatie om een acute beslissing vraagt) in een afstemming / overleg met het veiligheidsteam en
betrokken (nood)diensten besproken worden.
De organisatie zal ervoor zorg dragen dat de muziek uit gaat en de bar per direct wordt gesloten.
De organisatie zal het publiek toespreken via de geluidsinstallatie, deze deelt het publiek mede
dat deze het gebied per direct dienen te verlaten.
De beveiliging zal het gebied vrijmaken van bezoekers (schoonvegen), wanneer iedereen, inclusief
personeel, het terrein heeft verlaten, zal de organisatie en de beveiliging indien werkbaar en veilig
het terrein afschermen.
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12.6 Gedeeltelijke ontruiming
Indien er sprake is van een gedeeltelijke ontruiming op het evenemententerrein dient er een
onderscheid te worden gemaakt in de verschillende deelterreinen (sectoren). Het betreffende
deelterrein kan ontruimd worden naar een aangrenzend deel van de locatie of een aangrenzend
terrein buiten de festival omheining.
Materialen
Om te zorgen dat één derde van de bezoekers ook daadwerkelijk in de juiste richting worden geleid,
maakt de organisatie gebruik van een zogenaamde calamiteitenkist. In deze kist bevinden zicht de
volgende items:
 Gele hesjes,
 Megafoons
Deze kist bevindt zich bij de centralist in de centrale post beveiliging op een goed zichtbare plek. In
geval van een calamiteit zullen de door de projectcoördinator aangewezen personen met behulp van
deze middelen de bezoekers naar de juiste nooduitgangen begeleiden.
12.7 Brand & preventie
De organisator heeft zorggedragen voor plaatsing van voldoende, goedgekeurde blusmiddelen op
posities waar dat relevant is, denk aan podia, horecaposities (foodtrucks), en andere bouwwerken
waar een risicofactor aanwezig is. Doelstelling is het bevorderen van snelle en effectieve
brandbestrijding. Voordat het evenement plaats vindt wordt, bij voorkeur in aanwezigheid van de
brandweer als het gaat om dit onderwerp, een veiligheidsschouw verricht om ultimo gezamenlijk vast
te stellen dat alle middelen aanwezig zijn en de locatie voldoet aan alle (brand)veiligheidseisen.
Alle brandgevoelige materialen op locatie zijn geïmpregneerd.
12.8

Taakoverzicht disciplines bij (beslissing tot) ontruiming

DISCIPLINE
Veiligheidsteam

Organisatie

Beveiliging

EHBO

TAKEN
 Beslissing nemen of er ontruimd dient te worden
 Ontruimingsstrategie bepalen
 Besluit alarmeren hulpdiensten
 Ontruimingstekst laten voorlezen via de geluidsinstallatie
 Technische noodmaatregelen treffen (elektra, gas enz.)
 Verantwoordelijk voor (extern) alarmeren hulpdiensten
 Verantwoordelijk voor uitvoering ontruiming
 Eerste maatregelen treffen bij de calamiteit (blussen/ruimte maken)
 Intern alarmeren via CP
 Beveiligingsmedewerkers informeren over de ontruiming
 Startsein geven voor de ontruiming
 Calamiteiten-/effectgebied afzetten totdat politie dit over neemt
 Verlaat met de laatste bezoekers/personen het terrein (niet zijnde
de beveiliging, die blijft (deels) achter indien mogelijk)
 Verzorgen/behandelen gewonden
 Informeren van de centrale post beveiliging via de portofoon over
gewonden en/of andere dringende bijzonderheden

12.9 Stilleggen
Het veiligheidsteam heeft bij de opschaling van de hulpdiensten geen rol. Indien noodzakelijk
kunnen gemeentelijke diensten besluiten het evenement (tijdelijk) stil te leggen of te ontruimen. De
organisatie zal dan alle mogelijke hulp verlenen. Hiertoe staat dan onder andere het
beveiligingspersoneel ter beschikking. Daarnaast kan de organisatie hulp verlenen door middel van
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inzet van de DJ/omroepinstallatie en eventueel de videoschermen voor het informeren van de
menigte.
12.10 Calamiteitenroutes en opstelplekken
Voor het evenement is een calamiteitenroute vastgesteld.
De calamiteiten route wordt buiten de evenementenlocatie bewaakt door verkeersregelaars. In de
locatie wordt de calamiteiteningang beveiligd door beveiligingspersoneel van PROFI-SEC.
De verkeersregelaars zorgen ervoor dat de calamiteiten route begaanbaar blijven samen met de
organisator. Wanneer de hulpdiensten begeleidt dienen te worden dóór het publiek, kan via de CP
PROFI-SEC inzet worden gevraagd van een of meer stand-by teams van PROFI-SEC.
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13
Communicatie
De organisaties en medewerkers staan in contact met elkaar via de portofoon.
Communicatie intern
Nummer
1
2
3
4
5
6
7

Kanaal
Security | EHBO
CP Organisatie
Productie
Finance
Techniek
Facilitair
Schoonmaak

Communicatie Extern
Er zijn megafoons op verschillende toespraakpunten. Indien de installatie werkt, wordt die gebruikt.
Nummer Locatie
1
Podium
1
Entrée

Publiektoegesproken
Stagemanager
Beveiliging

13.1 Communicatieplan
In hoofdstuk 14 beschrijft de organisatie communicatiemiddelen welke zowel voorafgaand, tijdens
als na het evenement worden ingezet om de bezoekers te informeren. Tevens wordt omschreven
hoe de organisatie omwonenden informeert en hoe klachten vooraf, tijdens en na het evenement
worden afgehandeld.
13.2 Omwonenden
Uiterlijk twee weken van tevoren wordt aan de, door de gemeente aangegeven, bewoners van de
directe omgeving een brief gestuurd waarin de organisatie uitlegt welke maatregelen zij nemen
om de overlast tot een minimum te beperken. In deze brief wordt tevens een vast telefoonnummer
vermeld, zodat deze bewoners de organisatie te allen tijde kunnen bereiken. Zie bijlage
bewonersbrief.
Klachten
Voor (geluid)overlast kunnen omwonende direct contact opnemen met de gemeente gedurende het
evenement. Tevens wordt een dossier opgebouwd, wat een duidelijk overzicht geeft van klachten
met bijbehorende geluidsniveau. Daarnaast ontvangen de omwonenden tijdens (of na het
evenement) een terugkoppeling betreffende de klacht. De brief geeft ook de mogelijkheid weer
om in geval van klacht, contact op te nemen met de gemeente.
13.3 Bezoekers
De organisatie communiceert op diverse wijze met haar bezoekers. De bezoekers worden
voorafgaand geïnformeerd door middel van een direct mailing (nieuwsbrief), Facebook, Twitter,
Instagram en de website. Via deze kanalen wordt alle informatie betreft het evenement
gecommuniceerd, tevens staan de huisregels vermeld op de website.
Tijdens het evenement wordt met de bezoekers gecommuniceerd door middel van Facebook,
Twitter, Instagram, signing/banners en de website. Tevens wordt na het evenement
gecommuniceerd via bovenstaande communicatiemiddelen. In geval van een incident worden de
bezoekers na afloop geïnformeerd via Facebook en een directe mailing.
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Banners/signing
Op diverse plaatsen op het festivalterrein worden banners/signing aangebracht. Hierdoor wordt
voor het publiek duidelijk waar belangrijke gebieden, facilitaire zaken en hulpdiensten zich
bevinden. Hierdoor kan het publiek zich snel verplaatsen naar de gewenste locatie.
Afgelasting
Mocht het evenement worden afgelast voor aanvang, dan communiceert de organisatie dit via
diverse (online)media en de contactgegevens van de ticketholders.
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Bijlage 1

Grid-tekening
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Bijlage 2

Inzettekening (beveiliging)
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Bijlage 3

inzetschema beveiliging

PROJECTFORMULIER
Naam
Evenement

Circus X The Festival

Datum

24-3-2018

Projectmanager

Alae Boujrad

Locatie

Naam

Algemeen

Pax Soort

Van

Tot

BRAVO-00

Projectcoordinator

1

B

11:00

00:00

ECHO-00

Coordinator Entree

1

B

11:00

00:00

Centrale Post

1

B

11:00

00:00

Van

Tot

CP
Locatie

Naam

Toegangscontrole/ interventie

Pax Soort

V

Toegangscontrole vast (vrouw)

1

B

11:30

23:30

V

Toegangscontrole vast (vrouw)

1

B

11:30

23:30

V

Toegangscontrole >> Interventie

2

B

11:30

23:30

V

Toegangscontrole >> Interventie

2

B

11:30

23:30

V

Toegangscontrole >> Interventie
Statische posten

2

B

11:30

23:30

Van

Tot

Locatie

Naam

Pax Soort

1

NU 1 & 2

1

T

11:30

23:30

2

NU 3

1

T

11:30

23:30

3

NU 5 / Frontstage rechts

1

T

11:30

23:30

4

NU 6/ frontstage links

1

T

11:30

23:30

5

NU 7

1

T

11:30

23:30

6

Toilletten

2

B

11:30

23:30

7

EHBO

1

B

11:30

23:30

8

Muntenkassa

1

B

11:30

23:30

9

NU 4

1

T

11:30

23:30

X

Roulatie/onvoorzien

1

B

11:30

23:30
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Bijlage 4

Bewonersbrief

<Nader toe te voegen>
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Bijlage 5
Huisregels
 Om het verblijf voor alle bezoekers van door Heavents georganiseerde evenementen zo
prettig mogelijk te laten zijn, gelden onderstaande huisregels. Bezoekers die zich niet aan
deze huisregels en algemene bezoekersvoorwaarden van Circus X houden, kan de toegang
tot evenementen van Circus X worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten
voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.
 1.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen
derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking,
en levering van toegangsbewijzen voor de evenementen, waar en op welke locatie dan ook
te houden of gehouden. Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of
betreding van de locatie van het evenement aanvaardt de Bezoeker de inhoud van deze
voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan
ook via derden tot stand is gekomen.
 2.
Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig
toegangsbewijs. Toegang tot het evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder.
Personen die willen binnentreden, kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie
te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Personen onder de 18 jaar
wordt de toegang tot het evenement zonder meer geweigerd, zonder dat de organisatie
gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom
van de organisatie. Het is verboden de toegangsbewijzen voor het evenement op enigerlei
wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan
derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële
doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is de organisatie gerechtigd de toegang tot het
evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker te verhalen.
 3.
De organisatie heeft het recht bezoekers van het evenement voorafgaand aan het
binnentreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich daar niet
aan onderwerpt kan de toegang tot het evenement worden geweigerd zonder recht op
restitutie van het toegangsgeld of kan onmiddellijk verwijderd worden.
 4.
Het is verboden professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere
opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren,
drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder - maar niet
beperkt tot – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar - of in
bezit te hebben op - de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of
gedurende een evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen
worden niet geretourneerd. De bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de
(verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan
van het evenement worden verwijderd en/of overgedragen aan de Politie. In beslag
genomen goederen zullen worden vernietigd.
 5.
De organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de
(verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen,
indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid
tijdens het evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de organisatie een
bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de
organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend
zou(den) kunnen zijn voor andere bezoekers en voor ontkleding tijdens het evenement
(waaronder - maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).
 6.
Registratie van het evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan
ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of
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beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje),
posters en andere drukwerken.
7.
Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt waaronder mede te
verstaan de eventuele pendelbussen die worden ingezet om de bezoeker te vervoeren naar
de toegangspoort van het evenement alsmede het bijwonen van het evenement geschiedt
door de bezoeker op eigen risico. De organisatie kan in dit verband dan ook niet
aansprakelijk gehouden worden, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van
grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de organisatie. In het geval dat
de organisatie toch aansprakelijk gehouden kan worden, is haar eventuele aansprakelijkheid
steeds beperkt tot EUR 50,000 wegens schade aan personen of gemaakte kosten, ontstaan
door genoemd betreden of bijwonen, zoals bijvoorbeeld - maar niet beperkt tot gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen en andere lichamelijke stoornissen dan wel schade aan
goederen van de bezoeker, veroorzaakt door welke oorzaak ook, inclusief die welke
voortvloeien uit handelingen van andere bezoekers, handelingen van de organisatie, haar
personeel en/of door haar ingeschakelde derden, zoals onder meer standhouders. De
bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore
wordt gebracht. De organisatie geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het
evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten
gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.
8.
De organisatie zal er naar streven dat het programma van het evenement zoveel
mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet
aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of
derden mocht ontstaan.
9.
De organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het
programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het
programma.
10.
De bezoeker van het evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften,
huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de organisatie, de vervoerder die
het pendelverkeer uitvoert, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt
gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding
van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het
ordepersoneel. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het evenemententerrein.
11.
In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede
begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte
weersomstandigheden etc., heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar
een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren. De organisatie is niet
aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals
hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het evenement als
bovenbedoeld, zal de organisatie hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel
mogelijk bekendheid geven.
12.
Uitsluitend in geval van annulering zal de Organisatie het entreegeld, maar niet de
bespreekgelden/administratiekosten aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren. Restitutie
zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van
het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig toegangsbewijs,
op en aan de door de Organisatie (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft
afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken
kanalen.
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13.
De Organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het
Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar
te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een
toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement
verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen
en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords
zonder dat de Organisatie of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige
vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn. De Bezoeker doet hierbij
onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde
opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt
op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over
aan de Organisatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar
persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.
14.
Het is de Bezoeker verboden te roken op een Evenement dat binnen op een locatie
wordt georganiseerd door de Organisatie. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor
bestemde rookruimtes. De Organisatie spant zich naar redelijkheid in om Bezoekers op dit
rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het Evenement geheel rookvrij
is. Het niet geheel rookvrij zijn van het Evenement geeft de Bezoeker nimmer recht op restitutie
van het toegangsgeld of enige andere vergoeding. Bij overtreding van een rookgebod of
rookverbod volgt voor zover mogelijk onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het
ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de
Organisatie opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.
15.
Consumptiemunten gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het
betreffende Evenement. Alleen tijdens een Evenement kunnen aangekochte consumptiemunten
worden ingeruild. De Organisatie gaat na afloop van het Evenement nimmer over tot restitutie
van het aankoopbedrag van de consumptiemunten.
16.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
17.
Dit is slechts een beknopte versie van de algemene voorwaarden van de Organisatie.
Voor een volledige versie van de algemene voorwaarden kan de Bezoeker zich tot de
(website van de) Organisatie richten of de Kamer van Koophandel om een kopie verzoeken.
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Bijlage 6

Procedure bij bommelding

Procedure bij bommelding
Alleen als een bommelding ruim voor de te noemen ontploffingstijd binnenkomt kan er nog
gereageerd worden. In alle gevallen volgt na bommelding direct overleg met de politie. Hierbij
zijn minimaal de organisator en de projectleider Profi-Sec Security betrokken.
Melding verwerken
Bij voorkeur wordt de melding geregistreerd middels het bommeldingsformulier. Probeer dit
gesprek op te nemen, bijvoorbeeld middels de opnamefunctie van uw mobiele telefoon.
De ontvanger van de bommelding informeert direct de centrale post beveiliging. Laatstgenoemde
informeert direct de projectleider Profi-Sec en de organisator.
Interne alarmeringsprocedure
Degene die de bommelding binnen krijgt dient direct de organisatie of de beveiliging in te lichten.
Vervolgens wordt het veiligheidsteam bij elkaar geroepen.
Externe alarmeringsprocedure
Het veiligheidsteam bespreekt bij een bommelding de situatie en betrekt hier de politie bij. De
politie is in dit geval leidend. De politie brengt een advies uit omtrent de afhandeling van de
bommelding en de eventueel door de organisator te ondernemen acties (ontruimen / niet
ontruimen).
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Bijlage 7

Bommeldingsformulier

BLIJF RUSTIG - HANDEL DOORDACHT - VUL ONDERSTAANDE VRAGEN IN
1.

Indien aanwezig, schakelt u het bandopnameapparaat in.

2.

Datum:

3.

Letterlijke inhoud van het bericht:

4.

Informeer zo rustig mogelijk:

Tijdstip melding:

uur.

Waar ligt de bom:
Binnen/buiten:
Wanneer springt de bom:

Hoe laat:

uur

Hoe ziet de bom er uit:
Is het een

0

BRANDBOM

0

EXPLOSIEVE BOM

Wie bent u:

Van welke organisatie:

Waarom doet u dit:

Van wie moet u deze melding doen:

1. Probeer te identificeren:
A.

STEM

0 MAN

0 VROUW

B.

SPRAAK

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

C.

ACHTERGRONDGELUIDEN

50

LANGZAAM
AFGEBETEN
HAKKELEND
FRANS
ACCENT

0 KIND

NORMAAL
0 SNEL
ERNSTIG
0 LACHEND
LISPELEND 0 HEES/SCHOR
DUITS
0 ENGELS
DIALECT
0 ANDERS

0 LACHEN
0 PRATEN
0 KINDEREN 0 MUZIEK
0 VERKEER 0 ANDERS

Bijlage 8

Referentielijst beveiliging

Evenement
Latin Village
Awakenings
Heaven Outdoor
Loveland
Dockyards
Soenda
Smeerboel
We Love The 90's
Toffler
Back To The 90's
Kingshouse
Loveland van Oranje
Supersized Kingsday
Pussy Lounge Winter Circus
Mysic Garden
Zomerkriebel
Ultrasonic
Lief
Castle Of Love
Diynamic
909
Eastville
Rotterdam Rave
Parkbeats
Sterren van Holland
Encore
Sonic
Summer Dreamers
Palmundo
Brasa Day
Tilburgs Kermis
Bevrijdingsfestival
Bossche Kermis
Nijmeegse 4 daagse (2 percelen)
PSV stadion
FC Utrecht Stadion
FC Den Bosch
Shoeters Basketbal
Night Of The Stars
Sterren van Holland
Return To The 90's
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Soort
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Multicultureel (Fest.)
Multicultureel (Fest.)
Stadsevenement
Stadsevenement
Stadsevenement
Stadsevenement
Sport
Sport
Sport
Sport
Concert
Concert
Indoor Festival

Locatie
Spaarnwoude
Spaarnwoude
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Nijmegen
Rotterdam
Tilburg
Arnhem
Amsterdam
Best
Best
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Kerkrade
Amstelveen
Amstelveen
Amsterdam
Rotterdam
Tilburg
Arenapark
Amsterdam
Landgraaf
Nuland
Rotterdam (Ahoy)
Rotterdam (Ahoy)
Tilburg
Wageningen
Den Bosch
Nijmegen
Eindhoven
Utrecht
Den Bosch
Den Bosch
Rotterdam (Ahoy)
Brabanthallen Den Bosch
Brabanthallen Den Bosch

Aantal bezoekers
35.000
35.000
7.500
25.000
15.000
15.000
15.000
40.000
12.000
25.000
25.000
25.000
35.000
15.000
15.000
15.000
15.000
12.000
10.000
10.000
10.000
7.500
10.000
15.000
15.000
15.000
12.000
12.000
15.000
15.000
120.000 p.d.
150.000
50.000 p.d.
20.000 p.d.
34.000 p.w.
18.000 p.w.
4.000 p.w.
2.500 p.w.
12.000
12.000
12.000

