Risicoscan Evenementen Brabant-Zuidoost (versie 2.1/ 2014)
Naam evenement
Datum evenement
Gemeente
Locatie
Nummer aanvraag
Behandelaar
Datum risicoscan
Activiteitenprofiel
Kent het evenement meerdere activiteiten dan kiest u hier voor de
activiteit met het hoogste risico.

Risicopunt

Markten, braderieën, beurzen
Kleine popconcerten/ tentfeesten, < 500 gelijktijdige bezoekers
Popconcerten/ tentfeesten, 500 - 2.000 gelijktijdige bezoekers
Popconcerten/ tentfeesten/ festivals, 2.000 – 10.000 gelijktijdige
bezoekers

Score

1
1
1,5
2

Grote popconcerten en festivals, > 10.000 gelijktijdige bezoekers
Grote (house)party’s, > 1.000 gelijktijdige bezoekers
Auto- en motorsportevenementen
Kleine sportieve/ recreatieve evenementen, < 1.000 gelijktijdige
bezoekers

3
3
3
1

Middelgrote sportieve/ recreatieve evenementen (1.000 - 10.000
gelijktijdige bezoekers)

2

Grote sportieve/ recreatieve evenementen, > 10.000 gelijktijdige
bezoekers

3

Corso/ (carnavals)optochten, < 10.000 gelijktijdige bezoekers
Corso/ (carnavals)optochten, > 10.000 gelijktijdige bezoekers
Kleine demonstraties
Grote demonstraties
Vliegshows
Vuurwerkshows
Bezoek staatshoofd
Publieksprofiel
1. Aantal gelijktijdige deelnemers en/ of bezoekers
0 – 5.000
5.000 – 10.000

1
2
2
3
3
2
3
Risicopunt

Score
0,2
0,4

10.000 – 15.000
15.000 – 20.000
> 20.000
2. Leeftijdsopbouw (zwaartepunt, maximaal 1 categorie toe te wijzen)
0 – 12 jaar (met aanwezigheid ouders)
0 – 12 jaar (zonder aanwezigheid ouders)
12 - 18 jaar
18 – 30 jaar
30 – 45 jaar
> 45 jaar
Alle leeftijden
3. Zelfredzaamheid (beoordelen voor bezoekers en evt. deelnemers)
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
4. Gebruik alcohol/ drugs
Niet aanwezig
Mogelijk aanwezig, maar geen risicoverwachting
Aanwezig met risicoverwachting
5. Aanwezigheid van publiek
Als toeschouwer
Als toeschouwer en/of deelnemer
Als deelnemer
Ruimteprofiel
1. Locatie evenement
In een gebouw
In een tijdelijk onderkomen (tent, partyboot e.d.)
In open lucht; op locatie die daarvoor is bestemd en ingericht
In open lucht; op locatie die daar niet voor is bestemd en ingericht
Gemeentegrens overstijgend
2. Toegankelijkheid aan- en afvoerwegen
Goede aan- en afvoerwegen
Redelijk ( 1 weg voor aan- en afvoer)
Matig (weg met obstakels)
Slecht (geen toegangsweg)

0,6
0,8
1
0,25
0,5
0,5
1
0,5
0,25
0,75
0
0,25
0,5
1
0
0,25
1
0,5
0,75
1
Risicopunt

Score
0,75
0,75
0,5
0,75
1
0
0,5
0,75
1

3. Seizoen
Lente of herfst
Zomer of winter
4. Duur evenement
0 – 3 uur, (maandag t/m donderdag) daguren (6 - 18 uur)
0 – 3 uur, (maandag t/m donderdag) avond-/ nachturen (18 - 6 uur)
0 – 3 uur, (weekend vrijdag t/m zondag) daguren
0 – 3 uur, (weekend vrijdag t/m zondag) avond-/ nachturen
3 – 12 uur, daguren
3 – 12 uur, avond-/ nachturen
1 dag
Meerdere dagen
5. Ondergrond
Harde ondergrond; steen, asfalt, e.d.
Zachte ondergrond, vochtdoorlatend; zand, gras, e.d.
Zachte ondergrond, drassig; zand, gras, e.d.
Totaal
Klasse evenement
A - Reguliere evenementen: klein risico
B - Evenementen met verhoogde aandacht: middelgroot risico
C - Risicovolle evenementen: groot risico

0,25
0,5
0,25
0,5
0,5
0,75
0,75
1
1
1
0,25
0,5
0,75
0
Omschrijving
Monodisciplinair advies
hulpdiensten naar behoefte
Multidisciplinaire advisering en
planvorming
Multidisciplinaire advisering en
planvorming met aanvullend
regionaal advies

Totaal
<6
>=6 en
<9
>= 9

Aanvullende informatie
De gemeente kan en mag een andere classificatie aan een evenement toekennen. Redenen hiervoor kunnen uiteenlopen van
een niet-correcte toekenning van risicopunten in de risicoscan tot het wensen van aanvullend advies of expertise. Bij een
adviesaanvraag dient altijd het vergunningaanvraagformulier en deze risicoscan meegezonden te worden, aangevuld met reeds
ingezonden documenten.

Digitale multidisciplinaire activiteitenkalender (DigiMAK)
Plaats voor dit evenement, voor zover van toepassing, ten minste de volgende documenten op DigiMAK: a.
vergunningaanvraag, b. vergunning, c. operationeel plan, d. veiligheidsplan

