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Gebruiksmelding overige plaatsen
U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen.
In de volgende gevallen hoeft u geen gebruiksmelding in te dienen:
- Er is al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken verleend voor de activiteit, of;
- Er is een evenementenvergunning noodzakelijk en in dat kader is, of worden de gegevens die bij deze melding zouden moeten worden
aangeleverd, al aangeleverd.
U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:
- Op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomsttent, tribune, podium plaatst;
- Of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is;
- Of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt:

o
o

In een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
In de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of
verstandelijk gehandicapte personen;

o

Een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen.

- Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier
wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit.
De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente. In de gemeentelijke
verordening is bepaald wanneer een evenementenvergunning nodig is.

De vergunning wordt aangevraagd voor (aankruisen wat van toepassing is):
Aanduiding van de activiteit waarvoor de gebruiksmelding wordt gedaan:
Reden dat de melding verplicht is:
Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf geboden
aan meer dan 10 personen.
Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte verzorging geboden aan meer dan 10 personen onder
12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
Er wordt een tijdelijke verblijfsruimte gebruikt die is bestemd voor meer dan 150 personen.
De brandveiligheid op de plaats wordt op een andere manier geregeld dan door toepassing van
de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit.
GEGEVENS AANVRAGER
Naam
Burgerservicenummer of KvK
Correspondentieadres
(geen postbusnummer)
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
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Contactpersoon tijdens ingebruikname
Mobiel nummer contactpersoon

PLAATS EN BESTEMMING VAN HET BOUWSEL
Bestemming of omschrijving gebruik van het bouwsel
Adres of locatie
Postcode en plaats
Heeft u schriftelijk toestemming van de eigenaar/
beheerder van het terrein?
Hoeveel vierkante meter (m²) is de oppervlakte van
het bouwsel/de bouwsels?
Hoeveel personen zijn er maximaal gelijktijdig
aanwezig?

ja
nee
m²

personen

Aanwezige brandgevaarlijke stoffen
Welke gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld propaangasflessen e.d.) zijn aanwezig op de plaats en wat is de
opslagwijze.
Geen / niet van toepassing
Locatie

type stoffen/gebruik

Opslagwijze/gebruik

Locatie

type stoffen/gebruik

Opslagwijze/gebruik

Locatie

type stoffen/gebruik

Opslagwijze/gebruik

Locatie

type stoffen/gebruik

Opslagwijze/gebruik

Eventuele toelichting:
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Checklist
Hieronder is aangegeven welke gegevens en bescheiden u bij deze aanvraag moet indienen. De volgende
gegevens moeten bij de vergunningaanvraag worden bijgevoegd:
1.

Situatieschets met noordpijl;

2.

Een plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25 m² zijn
aangegeven;

3.

Een plattegrond van ieder bouwsel, die is bestemd voor meer dan 150 mensen, waarbij de hoogste
bezetting van dat bouwsel wordt opgegeven. Per bouwsel wordt aangegeven:
A. De voor personen beschikbare oppervlakte
B. De gebruiksbestemming
C. De opstelling van de inventaris en van de in artikel 5.5 van het Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen bedoelde inrichtingselementen, met aanduiding van de
situering van, voor zover deze aanwezig zijn:
Brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
Vluchtroutes;
Draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16;
Nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
Vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15;
Noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3;
Brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20, en
Brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24

4. Plattegrond/kaart waarop de verkeersmaatregelen per straat staan aangegeven en beschreven. Bij
een optocht (of wedstrijdloop) moet de hele route worden aangegeven en alle verkeersmaatregelen
worden beschreven.
OPMERKINGEN

VRAGEN
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de Afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, doorkiesnummer is (0316) 595 111.
ONDERTEKENING
Handtekening:*

datum*

(ddmmjjjj)

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Bij
geconstateerde onjuistheden kan uw vergunning worden ingetrokken.
U kunt dit ondertekende formulier en de bijlagen opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar
Een postzegel is niet nodig.
Vergeet niet een situatietekening en alle gevraagde bijlagen mee te sturen!

