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Algemeen Verlichting rondom terrein geregeld?
VP Pag. 16
Hoe is het vervoer van gewonden op het terrein geregeld?
VP Pag. 13 - EHBO (vouwbare) brancard

Op bladzijde 11 komt de term Veiligheidscoördinator naar voren.
Wat is zijn/haar rol binnen de organisatie?
VP Pag 11 - rol beschreven

Bij de verschillende typen calamiteiten (hfd. 11) kom ik nergens de
rol van veiligheidscoördinator tegen. Naar mijn idee kan deze
persoon daar wel van betekenis zijn
VP Pag 27 - aangevuld

Mis in het gehele veiligheidsplan het plan omtrent verblijf op het
terrein. Hoe werkt dit, om welke aantallen gaat het, zijn er
dagbezoekers, hoeveel camper plaatsen, tentplaatsen en huisjes
zijn er?
VP Pag. 4 Activiteitenprofiel, accommodaties toegevoegd

Nachtarea festivalterrein
Het gaat tot 05.00 uur in kleine en rustige vorm door. Hoe ziet dit
eruit? Hoe ziet het toezicht eruit? Hoeveel personen worden
verwacht? Is er een maximaal aantal personen gezien er ook een
beperkt aantal beveiligers aanwezig is.
VP Pag. 5 Beveiliging inzet met toelichting toegevoegd

Hoe is het toezicht bij het water geregeld. Mis dit in de plannen. Is
er een reddingsmaatschappij aanwezig oid?
VP Pag. 9 Inzet beschrijving toegevoegd

2 Geluidstijden: Zoals dit nu omschreven staat wekt bij mij de indruk
dat er van 12:00-04:00 uur en van 09:00-04:00 uur een silent
disco is en vanaf 05:00 uur versterkte muziek gedraaid wordt. Klopt
dit?
VP Pag. 2 Duidelijker geformuleerd

4
en
5

De verschillende profielen zijn erg summier beschreven. Tijdens het
1e overleg is dit benoemd en zijn een aantal voorbeelden gegeven.
De profielen dienen verder uitgewerkt te worden.



Dus bijvoorbeeld over hoeveelheid camperplaatsen, camperplaatsen
en bezette huisjes. Activiteiten naast muziek, dus watersporten Het
nachtelijk programma etc etc
VP Pag. 4  - zie nieuwe bijlage 6.4 activiteitenprofiel

4 Beschrijving van openbare orde risico’s. Hierin wordt aangegeven
dat vanwege de hoger opgeleide bezoekers geen wezenlijke risico’s
zijn. Er wordt echter geen enkel risico beschreven en wat de
consequenties daarvan zijn. Risico van brand, drank & drugs,
extreem weer, crowdmanagement etc. kunnen ook aanwezig zijn.
Deze worden wel in hfd 11 Calamiteiten beschreven. Wellicht dat
hier een verwijzing naar hfd 11 gedaan kan worden..
VP Pag. 5 - verwijzing geplaatst

9 Is het nodig om de 3 uur dienst overleggen te houden? GHOR wordt
hier niet benoemd.
VP Pag. 9 - aangepast

9 Communicatieschema
Zeer summier en onduidelijk. Het lijkt nu een soort van
samenvatting en zo’n schema mag juist uitgebreid zodat duidelijk is
hoe de lijnen lopen.
Begrijpelijk verwarring. Afbeelding voegde weinig toe. Organogram
organisatie staat vermeld op VP Pag. 10

9 CMT
Zijn de genoemde personen dag en nacht bereikbaar of worden zij
afgelost?
Hoe verloopt dit in de nachtelijke uren?
VP pag.10 - Inzet beschreven

11 Afstemming kort voor evenement: Ik zou hier graag onderscheid
maken in een technische schouw en een operationele schouw.
Tijdens de technische schouw kan de gemeente (indien nodig met
brandweer) kijken naar de bouwkundige eisen, vluchtwegen etc.
Tijdens de operationele schouw zijn de dienstdoende OvD-en
aanwezig. Zij zijn niet bij de voorbereiding op dit evenement
geweest en kunnen ook niks zeggen of er is opgebouwd conform
planvorming
VP Pag. 11 - Planning beschreven, Gemeente verzorgt
schouw-momenten.

11 Veiligheidscoördinator: Deze is ondersteunend aan de producent en
technisch producent. Ik kom deze functie niet in het organogram
tegen. De functie van veiligheidscoördinator is dusdanig belangrijk
dat deze met naam in het organogram en  de telefoonlijst
opgenomen dient te worden.
Zie: Pag. 10

12 MedEvent werkt volgens de Veldnorm Evenementenzorg.



Check

13 Tekstueel: stroomsterkte is 230 volt.
Aangepast

14 Inrichting van de medische post dient conform de veldnorm
evenementenzorg te zijn.
Dat is het geval

14 Genoemde nummer MKA niet gebruiken.
Verwijderd

14 De inzet van de brandweer wordt op blz. 20 na de uitleg
calamiteitenroute beschreven. In hoofdstuk 5 dient ook de inzet van
de ambulancedienst te worden beschreven.
VP Pag. 14 - Toegevoegd

15 Gebruik van handschoenen is geen vervanging van de
handdesinfectie maatregelen.
VP Pag. 15 - Aangepast

17 Maatregelen alcoholmisbruik
Waar worden personen geplaatst als zij van het terrein worden
verwijderd? Mogelijk bij een taxi standplaats? Hoe wordt er mee om
gegaan als bezoeker met zijn spullen verblijft op terrein in
camper/huisje/tent? Lijkt me verstandig dit te omschrijven.
Mogelijk roes laten uitslapen in verblijf en volgende ochtend
verwijderen? Graag uitwerken.
VP Pag. 17 toegevoegd
Geldt ook niet alleen voor alcoholmisbruik, maar voor alle
gedragingen. Hoe wordt omgegaan met mensen die worden
verwijderd van het terrein en verblijven op het terrein?
VP Pag. 19 toegevoegd

18 Maatregelen drugsgebruik
De werkwijze in de eerste alinea moet goed nagekeken worden.
De beveiliging mag verdovende middelen in beslag nemen als zij de
persoon hebben aangehouden. Dus bij heterdaad ontdekking
mogen zij de persoon aanhouden en de voor inbeslagneming
vatbare voorwerpen, door de persoon met zich gevoerd, in beslag
nemen. De politie neemt het beslag en de verdachte hierna over.
VP pag. 19 - Aangepast

19 Lachgas
Goed om te lezen dat lachgas niet is toegestaan. Er staat niets over
inbeslagname maar weet in ieder geval dat de politie geen lachgas
in beslag zal nemen of dit van de organisatie over zal nemen. (ivm
hoge kostenpost bij vervoer van lachgas)
Indien jullie dit wel afnemen of in beslag nemen zijn jullie zelf
verantwoordelijk voor de afhandeling hiervan.



Organisatie is hiervan op de hoogte

20 Brandveiligheid: Wanneer meer dan 150 bezoekers in een tent
aanwezig kunnen zijn dient er een gebruiksmelding gedaan worden.
Er zijn geen tenten voor meer dan 150 bezoekers

20 Vluchtroutes & nooduitgangen. Hier wordt beschreven dat
bezoekers via de nooduitgangen op het terrein naar een
opvanglocatie worden toe geleid. Waar is die opvanglocatie? Is deze
binnen of buiten? Indien binnen voor hoeveel bezoekers is deze
opvanglocatie geschikt?
Bijlage Toegevoegd: “3.5 Opvanglocaties Stroombroek”

20 Uitleg calamiteitenroute: Tekstueel—hier staat dat er drie mogelijke
aanrijroutes zijn voor calamiteitenroute. In de alinea daaronder
staan 4 aanrijdroutes beschreven. Vraagteken daarbij is wel of de
beschreven routes voor de hulpverleningsdiensten te gebruiken zijn
als calamiteitenroute
Aangepast in tekst

21 Er wordt beschreven dat de calamiteitenroute geschikt is voor
voertuigen met een aslast van 10 ton en een totaal gewicht van 15
ton en een minimale afmeting van 10m x 4m x 4,2m.
Brandweervoertuigen hebben een minimaal totaalgewicht van 16
ton en een maximum van 19 ton. Brandweervoertuigen kunnen dus
geen gebruik maken van de calamiteitenroute zonder schade aan
het wegdek te maken.
VP Pag. 21 - Verwerkt

24 Waar en hoeveel toegangsposten Landal. Staat nu dat die er zullen
komen. Graag concreet maken.
VP Pag. 24 - verwerkt

25 Afspraken moeten nog gemaakt worden met politie Oost-Nederland,
BT Achterhoek-West, over aangehouden verdachte. Hoe het nu
staat omschreven is geen gemaakte afspraak.
VP Pag. 25 - aangepast

26 Is een area een afgesloten gebied? Hoe kun je het 1 uit, 1 in
principe handhaven?
VP Pag. 26 - aangepast

26 Terreininformatie. Hier staat dat vooraf de correcte oppervlakte,
dekkingsgraad en bijbehorende capaciteit afgestemd wordt met de
brandweer. Om uiteindelijk tot een Integraal veiligheidsadvies te
kunnen komen dient deze informatie van te voren in een
veiligheidsplan opgenomen te worden.
Zie tekening vermelding capaciteit per podium programmazone



26 Crowdmanagement
In de plannen is dit hoofdstuk zeer beknopt omschreven. Graag
benoemen wat de dekkingsgraad is ipv verwijzen naar. Wanneer is
het te druk bij een area en wie bepaald dit? Er staat nu hoe er
repressief kan worden gehandeld, maar welke maatregelen zijn er
die kunnen helpen het te voorkomen?
VP Pag. 26 - aangepast

30 ALS is een oude benaming. Deze komt niet meer voor in de
veldnorm evenementenzorg.
VP Pag. 30 - aangepast op alle pagina’s en inzetrooster

30 Is de spoed eisende arts dezelfde als de SEH arts? SEH is afdeling
binnen een ziekenhuis.
VP Pag. 30 - aangepast op alle pagina’s

33 Wanneer bezoekers van het evenementterrein worden gestuurd,
waar gaan zij dan naar toe?
VP Pag. 33 - Aangepast

33 Worden noodopvangplekken geregeld?
Zie bijlage “3.5 Opvanglocaties Stroombroek”

33 Extreem weer
Mis hierbij hoe er wordt om gegaan met onweer. Graag opnemen in
de plannen.
VP Pag. 34 - Aangepast

35 Hier wordt genoemd dat bij diefstal heterdaad persoon wordt
meegenomen. Hier moet staan dat persoon bij diefstal heterdaad
direct wordt aangehouden door beveiliging en daarop zal worden
overgedragen aan de politie
VP Pag. 35 - Aangepast

37 Houdt rekening met mogelijke windrichting in juli en het kiezen van
de juiste locatie (benedenwinds indien mogelijk) van de batterijen
zodat bij een brand in een batterij de rookontwikkeling niet over het
evenemententerrein gaat.
Na overleg: Posities toegevoegd op Tekening a.d.h.v. adviezen.
Daarnaast herziene bijlagen 7.3 en 7.7 toegevoegd.

41 OV is niet GVB maar Arriva
VP Pag. 41 - Aangepast

44 Organisatie en productionele diensten: Het is wenselijk dat de
Veiligheidscoördinator ook een portofoon krijgt
VP Pag. 44 - Aangepast

46 Zijn bij de toiletten water en zeep aanwezig en papieren
handdoeken? Dit heeft de voorkeur boven desinfecterende gel.
VP Pag. 46 - Aangepast



47 Met welke tijdsvensters is het toezicht op c.q. aan het water
geregeld? Is dit alleen tijdens de show of is er permanent toezicht?
VP Pag. 9

47 Is het creëren van area met behulp van lint afdoende?
VP Pag. 47 - Aangepast

Beveiliging Beveiligers
Beveiligers aantal 1 op 250 genoemd in het veiligheidsplan komt
niet overeen met het aantal dat wordt genoemd in inzetschema
veiligheidsdiensten.

Het aantal beveiligers dat ’s nachts wordt ingezet is te weinig met
stukken die er nu zijn.
Gezien doorgaan van evenement in nachtelijke uren en geen lawaai
mogen maken op park en camping zal de inzet toch hoger moeten
zijn dan nu gepland.

Hoe wordt er omgegaan met het toezicht buiten het terrein? Zie
hier geen enkele inzet van beveiliging. Hoe voorkomt men dat
ongenode gasten het terrein op willen komen?

Toezichthouders zijn geen beveiligingsmensen. Hoe zijn zij te
herkennen?
VP Pag. 5 - Aangevuld

Huisregels Er wordt hier gesproken over caravans en vouwwagens. In eerste
overleg werd aangegeven dat het alleen gaat om campers. Graag
aanpassen
In het overleg is aangegeven dat caravans en vouwwagens niet
kunnen komen, hiermee werd bedoeld dat ze niet terecht kunnen in
het vrij kamperen gebied. Wanneer bezoekers een camper ticket
kopen zijn deze vormen van kamperen wel mogelijk, maar alleen op
de camper locatie, aangegeven op de plattegrond, die per
voertuig-plek verkocht worden.

Organogram In de bijlage zit een organogram. Daar staat boven dat deze van
festival Oranjebloesem is. Graag aanpassen naar dit festival.
Aangepast als bijlage CMT

Zorgplan Medevent Versie onbekend

1 Welk niveau (conform de veldnorm evenementenzorg)
vertegenwoordigt de coördinator van dienst?
MEDEvent geeft aan hier (nog) geen naam voor te hebben, maar
het minimale zorgniveau van een inzet coördinator is Basiszorg.

8 Welke ambulancepersoneel wordt hier bedoeld?



Het betreft een stukje algemene informatie indien MEDEvent met
ambulances zouden komen. Dat is voor dit evenement niet
relevant.

10 Wat betekenen de genoemde PIH’s?
Dat staat eigenlijk in de zin al beschreven; Protocollen Interventie
Richtlijnen en Handleidingen.

13 Wie is de Chief medical officer? Is dit de veiligheidscoördinator of
iemand anders? In het veiligheidsplan staat beschreven dat de VC
contact met 112 opneemt.
MEDEvent geeft aan dat dit de Coördinator van dienst/inzetcoordinator
is. Chief Medical Officer is een term die intern altijd werd
gehanteerd. Dat is een benaming waar MEDEvent nog naar moeten
kijken of die aangepast moet worden. Wat namelijk in de veldnorm
evenementenzorg is omschreven is niet altijd gelijk aan de
benoemingen waar medewerkers aan gewend zijn.
Deze persoon belt ook altijd van tevoren in bij de Meldkamer
Ambulancezorg via het collegiaal nummer, zodat de meldkamer
weet welke deskundigheid aanwezig is en daar hun samenwerking
op kunnen afstemmen.

Tekening

Gridvorming doortrekken over Markant
Aangepast op tekening


