Indieningsvereisten van plattegrond / situatietekening én objectgegevens
Als u gebruik maakt van Google Maps als basis, zorg er dan voor dat de schaalverdeling
rechtsonder zichtbaar is op de tekening.
Houd verder rekening met de volgende zaken:
1) een situatieschets met noordpijl;
2) een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding, die de objecten, groter dan 25m2,
op die plaats bevat.
3) bij een bouwsel (bijeenkomsttent, tribune, podium of elke andere constructie die naar een plaats
is gebracht of ter plaatse is geconstrueerd om daar kortstondig te functioneren) met een
verblijfsruimte (ruimte voor het verblijven van personen) die is bestemd voor meer dan 150
personen tegelijk,
a) wordt de hoogste bezetting van die verblijfsruimte opgegeven, en
b) bevat de plattegrond per verblijfsruimte:
I.
de voor personen beschikbare oppervlakte;
II.
de gebruiksbestemming;
III.
de opstelling van inventaris en de opgestelde stands, kramen, schappen,
podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen, met aanduiding van de
situering van, voor zover deze aanwezig zijn:
1°. brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
2°. vluchtroutes (route die begint in een voor personen bestemde plek, uitsluitend
voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats buiten
het bedreigde gedeelte van een plek, zonder dat gebruik behoeft te worden
gemaakt van een lift);

3°. draairichting van doorgangen in vluchtroutes;
4°. nooduitgangen in vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
5°. vluchtrouteaanduidingen;
6°. noodverlichting;
7°. brandblusvoorzieningen en
8°. brandweeringang (ingang die door de brandweer gebruikt wordt om een plaats
of een bouwsel te betreden bij een brandmelding).
4) maakt u gebruik van een geluidsinstallatie, teken dan de 1e lijns bebouwing rondom het
evenemententerrein of het podium op de situatietekening.
De aanduidingen zijn conform NEN 1413, (deze norm handelt naast het aanduiden van
veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen ook over de eisen voor de inrichting en het
ontwerp van deze tekeningen), indien deze norm daarin voorziet.

