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Evenement organiseren in het ‘Coronatijdperk’?
Houd rekening met het volgende
De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op de samenleving. Om de
verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen zijn diverse maatregelen van kracht
(geweest). Eén van de maatregelen was een landelijk verbod op evenementen tot 1 juli. Omdat het
coronavirus nog niet weg is, vragen wij u extra maatregelen te nemen om verspreiding van het virus
te voorkomen. Stip op de horizon is dat er weer evenementen kunnen plaatsvinden. Gemeenten en
hulpdiensten en veiligheidsregio’s hebben, net als altijd, een toetsende en adviserende rol. Waar dit
voorheen bekend terrein was, vraagt Covid-19 om een aanvullende kijk op evenementen. Wij
hebben de ‘extra’ uitgangspunten (de landelijk geldende basisregels) voor u op een rijtje gezet.
Aanvraag
Voordat u een vergunningsaanvraag indient, vragen wij u contact op te nemen met de evenementen
coördinatoren, mevrouw I. Keur of mevrouw S. Woelinga via evenementencommissie@zandvoort.nl
of telefoonnummer 14 023. Na een eerste toetsing op globale haalbaarheid i.v.m. Covid-19 kan de
aanvraag ingediend worden. Vanwege de huidige situatie vraagt het vergunningverleningsproces
extra aandacht en kan het zijn dat de behandeling van uw vergunningsaanvraag meer tijd in beslag
neemt. Wij vragen u uw evenement zo zorgvuldig en zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Zorg
ervoor dat de planvorming compleet is. Dit komt een versnelde behandeling van uw
vergunningsaanvraag ten goede. De gebruikelijke behandeltermijn voor een
evenementenvergunning is 8 tot 12 weken. Waar mogelijk proberen we dit in een kortere tijd af te
handelen.
Uitgangspunten
De geldende regels (zoals opgenomen in de actuele noodverordening) zijn het vertrekpunt. Deze
regels vormen het kader waarbinnen evenementen mogelijk zijn. Deze regels kunnen, afhankelijk van
het verloop van het virus, veranderen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld. Het kader geeft adviezen hoe organisaties
zich kunnen houden aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Zie voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kadercoronamaatregelen
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Indieningsvereisten
Vanwege Covid-19 dient een organisator aan kunnen tonen op welke manier er invulling wordt
gegeven aan de algemene regels (noodverordening). Net als voor andere risico’s moet er in het
veiligheidsplan beschreven staan welke maatregelen worden getroffen om het risico tot een
aanvaardbaar niveau te brengen. Een complete vergunningaanvraag bestaat dit jaar dus ook uit een
Covid-19 plan. Afhankelijk van het evenement kan dit een compleet draaiboek zijn, een paragraaf, of
integraal zijn opgenomen in het veiligheidsplan. Onderstaande vragen kunnen u helpen om na te
denken over de maatregelen om Covid-19 risico’s tegen te gaan:
o
o
o
o
o

Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers en deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand houden?
Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers en deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de
afstand bewaard kan blijven?
Hoe wordt er gezorgd voor de stromen van personen met betrekking tot gebruik sanitaire
voorzieningen?
Welke hygiëne maatregelen worden er getroffen voor het tegen gaan van verspreiding van
het virus?
Als er zitplaatsen zijn, hoe wordt er gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen
en blijven?

In het reguliere evenementenproces is dus een extra Covid-19 stap opgenomen. In deze processtap
wordt zowel door gemeenten als door hulpdiensten een aanvullende toets gedaan aan de hand van
risico verhogende en/of risico verlagende factoren. Deze risicoscan is erop gericht om inzicht te
geven in de eventuele bij het evenement aanwezige Covid-19 risicofactoren. Organisatoren moeten
kunnen aantonen dat zij maatregelen hebben getroffen om de risico’s tot een acceptabel niveau
terug te brengen. Hierbij wordt gekeken naar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Is er een risicovolle doelgroep (70+ en volwassenen met onderliggende ziekten) aanwezig?
Zijn bezoekers of deelnemers (achteraf) te herleiden?
Hoe komen de bezoekers of deelnemers naar het evenement?
Is er sprake van fysieke inspanningen of bijvoorbeeld zingen?
Is er voldoende bewustzijn van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid?
Kan de organisatie redelijkerwijs uitvoering geven aan de maatregelen?
Zijn er overige factoren, waaronder capaciteit van hulpdiensten en weersinvloeden?
Wordt er geluid ten gehore gebracht? Hou er dan rekening mee dat er tijdens de coronacrisis
geldt dat men elkaar moet kunnen verstaan. Dit betekent dat het geluid zachter staat dan
gebruikelijk.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met evenementen
coördinatoren, mevrouw I. Keur of mevrouw S. Woelinga via evenementencommissie@zandvoort.nl
of telefoonnummer 14 023.
Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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