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Aa n v u l l e n d e  v e i l i g h e i d s p r o d u c t e n  

Plattegronden  
 
Ontruimingsplattegronden 
Het laten ontwikkelen van ontruimingsplattegronden is tijdrovend en bovendien niet 
eenvoudig. Door het oerwoud aan regels is het vaak moeilijk te onderscheiden 
wanneer deze aanwezig moeten zijn en wat er nu eigenlijk op thuishoort. Onze 
organisatie is er op ingesteld dit traject van A tot Z invulling te geven. Alles wordt in 
eigen beheer ontwikkeld en geprint. 
 
Het vastleggen en in beeld brengen van de vluchtroutes middels plattegronden van 
het object waarop deze vluchtroutes duidelijk en leesbaar te zien zijn. Deze 
plattegronden zullen op diverse zorgvuldig gekozen locaties binnen het object 
opgehangen worden zodat bezoekers deze in zich kunnen opnemen of kunnen 
raadplegen. Bovendien dienen deze ontruimingsplattegronden als basis voor het 
ophangen van de veiligheidssignalering en het inrichten van een ontruimingsplan.    
 
Werkwijze 
Inventariseren van alle benodigde tekeningen en gegevens. Het is wenselijk gebruik 
te kunnen maken van geautomatiseerde tekeningen die volgens het AutoCAD-
systeem getekend zijn.  
Indien deze niet beschikbaar zijn zal het object in kaart gebracht moeten worden met 
daarbij de afmetingen en kenmerken. Indien de plattegronden van het object wel 
geautomatiseerd beschikbaar (AutoCad) zijn zullen deze door ons aangepast worden 
voor gebruik als (ontruimings)plattegrond.  
 
Vervolgens worden de tekeningen terplaatse intensief gecontroleerd. Bovendien 
zullen dan ook de brandblusmiddelen, andere veiligheidskundige producten als 
EHBO-middelen, de vluchtwegen/routes en de locaties van de plattegronden 
vastgesteld gaan worden.  
Na goedkeuring worden de ontruimingsplattegronden (indien wenselijk) geplaatst 
en/of afgeleverd. 
 
Aflevering 
De ontruimingsplattegronden (standaard in A3 formaat) worden geleverd met 
klap/wissellijst (formaat A3). Indien nodig worden er twee sets 
ontruimingsplattegronden (A3 gevouwen tot A4) bijgeleverd. Deze zijn uitgevoerd 
met vier-gatsperforatie, om in het Bedrijfsnoodplan te voegen.  
De plattegronden behorend bij de aanvraag van de gebruiksvergunning worden in 
schaal 1:100 afgeleverd, inclusief alle relevante informatie. 
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Gebruiksvergunning 
Het traject voor het aanvragen van een gebruiksvergunning is tijdrovend en 
ingewikkeld. 
Een gebruiksvergunning omvat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig 
gebruik van een bouwwerk. Bovendien is daarin het besluit van het college van B&W 
opgenomen, waarin toestemming wordt verleend een bouwwerk te gebruiken.  
Het doel van een gebruiksvergunning is om brandgevaarlijke situaties te vermijden 
en de kans op brand en ongevallen bij brand te verkleinen. Een brandveilig 
bouwwerk moet natuurlijk ook brandveilig gebruikt worden. Binnen het 
gebruiksvergunningstraject zijn twee partijen die werkzaamheden moeten verrichten. 
Zowel de partij die de vergunning verstrekt (gemeente / brandweer) als de partij die 
de vergunning indient (gebouwbeheerder / eigenaar / gebruiker) hebben hierin hun 
werkzaamheden. 
DRTC kan voor beide partijen een rol van betekenis spelen door het volledige traject 
uit handen te nemen. Wij zijn erop ingesteld dit traject soepel te laten verlopen.  
 
Als u niet overtuigd bent dat de huidige situatie in uw pand voldoet aan de daarvoor 
gestelde eisen op het gebied van brandpreventie, kunnen wij ook een verbeterplan 
voor u opstellen waardoor deze wel zal voldoen. Indien gewenst verzorgen wij een 
officiële goedkeuring van de tekeningen bij de plaatselijke brandweer, voordat wij 
overgaan tot de definitieve levering. 
Hieronder wordt schematisch weergegeven welke stappen ertussen een 
vergunningsaanvraag en de uiteindelijke afgifte van de vergunning in zitten. 
 
Aanvragen gebruiksvergunning  
• Assisteren bij invullen aanvraag-formulier  
• Aanmaken benodigde tekeningen voor de aanvraag  
• Aanschrijven gebouwgebruikers  
• Bestuderen plaatselijke bouwverordening  
• Voorinspectie brandveiligheid gebouw  
• Rapporteren van bevindingen en oplossen van probleemgevallen  
• Contactpersoon met de brandweer  
• Herinspecties  
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Bedrijfsnoodplan 
 
Wettelijk kader 
Ieder bedrijf of instelling is in het kader van de Arbo-wet, art. 5, verplicht een risico 
inventarisatie en evaluatie (RI&E) te maken. Vanuit deze risico-inventarisatie en 
evaluatie (RI&E) heeft ieder bedrijf/instelling de verplichting de calamiteitenbestrijding 
te regelen aan de hand van een bedrijfshulpverleningsorganisatie.  
Het bedrijfsnoodplan/calamiteitenplan is een onmisbaar document bij het opzetten 
van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. 
 
Doelgroep 
Het Bedrijfsnoodplan is bestemd voor bedrijven en/of instellingen die de juiste basis 
wensen voor de calamiteitenbestrijding. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd 
in de kaderrichtlijn en het Besluit Bedrijfshulpverlening en de ARBO-Wet in 
Nederland. 
 
Doelstelling 
Een Bedrijfsnoodplan dient als basis voor de calamiteitenbestrijding waarin met 
duidelijk structuur vastgelegd wordt welke instructies en procedures gevolgd dienen 
te worden.  
De uitgangspunten hiervoor zijn opgelegd in de kaderrichtlijn en het Besluit 
Bedrijfshulpverlening en de ARBO-Wet. Hierdoor kunnen de betrokken 
personeelsleden door herkenbare taken de nadelige gevolgen voor bedrijf en 
werknemers na een incident, brand of andere calamiteit zo veel mogelijk beperken. 
 
Inhoud van een Bedrijfsnoodplan  
Algemeen deel  
Dit deel bestaat uit de algemene gegevens als adresgegevens-, contactpersonen, 
object- en gebouwgegevens en aard van het bedrijf. Tevens worden de aanwezige 
blusmiddelen vastgelegd.     
Bedrijfshulpverleningsplan 
In dit deelplan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke 
actie moet ondernemen in geval van een calamiteit, hoe en wanneer een Plaatselijk 
Coördinatie Centrum wordt ingesteld en de terugkeer naar de normale werksituatie.   
Alarmeringsplan  
Dit deelplan omvat instructies en procedures zodat er snel en goed gealarmeerd kan 
worden tijdens bijvoorbeeld calamiteiten als ongevallen of brand.    
Algemene richtlijnen  
Dit deel bestaat uit richtlijnen voor de gebruikers van het bedrijfsnoodplan. Deze 
richtlijnen bevatten de gebruiksregels van het gebouw.    
Ontruimingsplattegronden  
Een onderdeel van het Bedrijfsnoodplan zijn de vluchtwegplattegronden, waarop alle 
vluchtroutes en hulpverleningsmiddelen zichtbaar moeten zijn.Het maken van de 
vluchtwegplattegronden zijn optioneel. Voor meer informatie zie productblad 
Vluchtwegplattegronden.   
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Werkwijze 
Als vervolg van de BHV-scan 
Na het maken van de BHV-scan, het evaluatieverslag en het inrichtingsadvies volgt 
het schrijven van het bedrijfsnoodplan in concept vorm. Na een eerste bespreking 
waarin alle uitgangspunten besproken worden zal een verfijning van het plan 
plaatsvinden en wordt het eerste concept aangeboden. Tijdens een tweede 
bespreking zal het conceptplan omgezet worden in een definitief plan, waarna 
implementatie plaats kan vinden.   
   
Het actualiseren van een bedrijfsnoodplan 
In een eerste bespreking zal het oude bedrijfsnoodplan doorgesproken worden. Na 
de bespreking zal een rondgang gemaakt moeten worden om een beeld te vormen 
van de risico's en de organisatie van het bedrijf/instelling. Hiervan wordt geen 
rapportage gemaakt. Na deze bespreking zal een actualisatie plaatsvinden van het 
oude plan. In een tweede bespreking zal een verfijning van het plan plaatsvinden en 
wordt het eerste concept aangeboden. Tijdens een derde bespreking zal het concept 
plan omgezet worden in een definitief plan, waarna implementatie plaats kan vinden.  
 


