Evenementenvergunning en COVID-19.

Inleiding
Vanaf 1 juli mogen evenementen en andere bijeenkomsten weer plaatsvinden. Uiteraard niet
zonder restricties, het virus moet immers wel in de hand gehouden worden. De belangrijkste
algemene regel is dat er altijd 1,5 meter onderlinge afstand gehouden moet worden, met
uitzondering van gezinnen, kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen
afstand te houden) en van jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden,
wel tot volwassenen).
Er zijn een aantal algemene regels die voor alle evenementen, bijeenkomsten of anderszins
opgaan. Indien u een dergelijke bijeenkomst organiseert dient u:
1. maatregelen te treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden
gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;
2. hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt
tegengegaan;
3. maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot
elkaar kunnen houden;
4. ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de
dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen niet verplicht zijn deze afstand in acht te
nemen (er zijn specifiek uitzonderingen als gezinnen, kinderen, begeleiders van
gehandicapten etc.);
5. ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan
gebruik maken.
Verschillende typen evenementen
Per type evenementen zijn er ook nog speciale voorwaarden en regels gesteld. Grofweg
kunnen we ze verdelen in binnen en buiten, en met een maximum of zonder maximum aantal
bezoekers.
1. Evenementen binnen
• Tot maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
• Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen,
reservering en gezondheidscheck vooraf.
• In locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen
zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.
2. Evenementen buiten
• Tot maximaal 250 personen (exclusief personeel). In de horeca wordt altijd gewerkt
met een vaste zitplaats.
• Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen,
een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
• In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met 'doorstroom' van bezoekers
is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er
geldt geen maximumaantal personen per ruimte. Dit geldt dus ook voor evenementen
waarbij sprake is van doorstroom, zoals een rommelmarkt, braderie of een kermis.
Indieningsvereisten bij het aanvragen van een evenementenvergunning:
1. Geef als eerste aan hoeveel bezoekers u denkt te ontvangen, hoe u dit gaat
monitoren/organiseren en aan welke maatregelen u zich moet houden (zie ook verderop).

2. Concreet: is uw evenement binnen of buiten, en hoeveel bezoekers heeft verwacht u? Moet
u daarom zitplaatsen aanbieden, reserveren en een gezondheidscheck doen, of gelden geen
van deze maatregelen?;
3. Welke hygiënemaatregelen neemt u? (handen wassen/ontsmetten, schoonmaken, etc.).
4. De 1,5m regel is belangrijk. Zorg ervoor dat u een plan aanlevert dat vertrouwen geeft in de
wijze waarop u 1,5m afstand tussen bezoekers borgt. Te summiere beschrijving levert niet
direct vertrouwen op.
5. Indien dat vertrouwen onvoldoende is, wordt de evenementenvergunning geweigerd;
6. We willen graag een plan waarin u aangeeft hoe u ervoor gaat zorgen dat de bezoekers
zich aan de 1,5 meter kunnen houden én wat u als organisator gaat doen indien dat niet het
geval is.
Instroom (fase waarin de bezoekers aankomen op het evenement)
- Hoe beheerst u het aantal mensen dat naar uw evenement toe komt: Verkoopt u kaartjes,
heeft u een reserveringsysteem, werkt u met tijdsblokken, of een andere wijze? Graag
beschrijven in aanvraag.
- Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers 1,5meter kunnen houden bij het parkeren en het lopen
naar uw locatie ? Hoe doet u dat bij de kassa? Met name als veel bezoekers tegelijkertijd
aankomen? Denk hierbij aan:
▪ De aankomst van bezoekers zoveel mogelijk spreiden (dat kan bijvoorbeeld met tijdsloten in
combinatie met reservering. Of pas uw programmering aan)
▪ Voldoende ruimte bij het parkeren van fietsen.
▪ Scheid bezoekersstromen.
▪ Ruimte creëren om de gezondheidscheck goed uit te voeren. Waar en hoe gaat u dat doen?
- Communiceer naar uw bezoekers op verschillende wijze:
▪ De basis regels (blijf thuis bij klachten, was je handen, vermijd drukte, houd 1,5m afstand);
▪ Wijs hen op hun eigen verantwoordelijkheid bij het naleven van de maatregelen;
▪ Neem de COVID-19 richtlijnen op in uw huisregels.

Het evenement (fase waarin activiteiten worden gestart).
- Wijs een speciale coronacoördinator aan. Iemand die de plannen rondom 1,5 meter op uw
evenement maakt én toeziet op de implementatie en handhaving daarvan. Iemand met
mandaat om op te treden indien noodzakelijk.
- Zorg daarnaast dat het personeel, de overige medewerkers de regels kennen en zich eraan
houden;
- Heeft u voldoende ruimte om 1,5 meter tussen de bezoekers te kunnen faciliteren? Reken
daarbij dat iedere bezoeker gemiddeld 3,6 m2 ruimte nodig heeft. Deze berekening zien we
graag terug in uw plan.
- Hoe heeft u uw locatie ingericht om ervoor te zorgen dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen
houden? Denk aan:
▪ Bij buitenactiviteiten, een hek om uw evenemententerrein zodat u ten alle tijden weet hoeveel
mensen zich daarop bevinden (denk aan nooduitgangen). Indien er geen hek komt, hoe gaat
u dan de 1,5m garanderen?
▪ Maatregelen bij (bv o.a. markeringen) bij toiletten, barren en andere activiteiten op de locatie.
Deel uw locatie logisch in. Denk aan speciale vakken, looproutes en zichtlijnen.
▪ Bezoekers moeten niet 'tegen elkaar opbotsen'. Creëer aparte ruimte om te lopen, én aparte
ruimte om stil te staan, te wachten of ergens naar te kijken. Scheid de bezoekers stromen van
elkaar;
- Wat gaat u doen als bezoekers zich niet aan de 1,5m (kunnen) houden? Wat doet u als
bezoekers niet op hun zitplaats blijven?
- Hoe ziet de evenementenorganisatie eruit? Wie gaat er mensen aanspreken als de 1,5 meter
niet gehandhaafd wordt door bezoekers? Hoeveel mensen kunt u daarvoor inzetten?

- Indien u een evenement met muziek en alcohol organiseert. Hoe zorgt u ervoor dat aan het
einde van de avond de 1,5 meter wordt georganiseerd?
Uitstroom (einde evenement, fase waarin bezoekers weer naar huis gaan).
Dat is meestal een drukke periode van veel hectiek. Denk daar dus expliciet over na, gebruik
daarvoor de genoemde punten bij het kopje instroom, maar dan voor uitgaand publiek.
Specifiek voor deze fase nog de vraag:
- Hoe voorkomt u dat veel bezoekers tegelijk vertrekken?

