Evenementen

Inleiding
Het corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor het organiseren van evenementen. Veilige en
gezonde evenementen is hierbij het uitgangspunt.
Het reguliere evenementenproces blijft het vertrekpunt en is dat voor organisatoren, gemeenten en
hulpdiensten/veiligheidsregio’s bekend terrein. Nu komt in dat bekende proces een extra stap: de
COVID-19 toets. Dit vergt van ons allemaal meer tijd en inspanning. We hopen met dat dit document
de organisatoren een helpende hand te bieden om die extra stap te kunnen nemen.

Regels
De voor heel het land geldende regels en de regionale regels (zoals opgenomen in de
noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) zijn het vertrekpunt. In de
regionale noodverordening wordt gesproken over samenkomsten ‘lees evenementen’. Deze regels
vormen het kader waarbinnen samenkomsten mogelijk zijn. Deze regels kunnen, afhankelijk van het
verloop van het virus, met de tijd veranderen. De regels zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl en
www.vnog.nl/coronavirus.

Aanvraag (indieningsvereisten)
Vanwege COVID-19 moet de organisator aan kunnen tonen op welke manier er invulling wordt
gegeven aan de regels. 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 dus ook uit een COVID-19 plan. Afhankelijk van het
evenement kan dit zijn opgenomen in het veiligheidsplan.
Aandachtspunten
Onderstaande vragen kan de organisator gebruiken voor het treffen maatregelen om COVID-19
risico’s tegen te gaan. De organisator is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen, moet
zich hiervan bewust zijn en kunnen uitleggen hoe zij hier mee omgaan.
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Vragen:
 Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden?
 Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/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?
 Hoe wordt omgegaan met alcohol- en/of drugsgebruik? Alcohol- en/of drugsgebruik kan zorgen
voor verlies aan remmingen.
 Hoe wordt omgegaan wanneer sprake zal zijn van een (massale) toeloop van bezoekers en
wachtrijen, bijvoorbeeld bij een vrij toegankelijk evenement?
 Hoe wordt omgegaan met een evenement met overnachting? Het gaat hierbij vooral om de
hygiëneaspecten en het feit dat als er iemand besmet is, de kans op overdracht/besmetting een
stuk groter is als een evenement meerdaags is.
 Zijn er wellicht specifieke omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het toestaan van een
evenement voor onrust zorgt?
 Zij er meerdere evenementen in dezelfde omgeving? Een samenloop van evenementen in
dezelfde omgeving kan meer bezoekers trekken en tot doorloop leiden.
 Is er voldoen personeel capaciteit en middelen om toe te kunnen zien op de naleving van de
maatregelen?
 Hoe wordt omgegaan het naleefgedrag en escalatie tijdens een evenement? Hoe kan worden
ingegrepen en in het uiterste geval het evenement worden stopgezet.
 Wat gebeurt er als er – ondanks alle voorbereidingen, maatregelen en goede intenties – toch iets
mis gaat, en er als gevolg daarvan schade wordt veroorzaakt (aansprakelijkheid)?
Vanuit de diverse brancheorganisaties zijn hiervoor al (landelijke) protocollen ontwikkeld. Het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’
opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Dit kader is te
benaderen via de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrijetijd/generiek-kader-coronamaatregelen.

Proces
Evenementen ofwel samenkomsten die niet voldoen aan de (landelijke) regels kunnen niet
plaatsvinden. De gemeente toets bij de beoordeling van de aanvraag of het evenement past binnen
de noodverordening. Als uit deze toetsing blijkt dat niet (blijvend) aan de normen die de
noodverordening stelt kan worden voldaan, verleent de burgemeester geen vergunning voor het
aangevraagde evenement.
De gemeente zal bij de beoordeling van de aanvraag een COVID-19 risicoscan doen. Dit als aanvulling
op de reguliere werkwijze. Deze risicoscan (zie onderstaande tabel) is hiermee niet bedoeld om
evenementen op voorhand te verbieden, maar om te kunnen beoordelen of een nadere analyse en
advies op COVID-19 risicofactoren noodzakelijk is.
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1 Onder risicovolle doelgroep wordt verstaan: 70+ en volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten (definitie RIVM) evenals een doelgroep waarbij er kans is op niet in acht
neming van de basisregels (1,5 meter).
2 Onder binnen wordt verstaan: een gebouw of een bouwsel met een besloten ruimte. Een tent met drie geheel open zijden wordt gezien als een overkapping en daarmee als buiten.

Bij één of meerdere antwoorden in een rood vak is een nadere analyse op deze factoren
noodzakelijk. Organisatoren moeten dit dan verder uitwerken in hun COVID-19 plan c.q.
veiligheidsplan. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van COVID-19 risicofactoren die gebruikt kan
worden als informatiebron om een verdiepende risicoanalyse uit te voeren.
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Bijlage 1 – Overzicht van COVID-19 risicofactoren
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