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4 Bij het ruimtelijk prof iel staat dat de hele nacht bij dit podium wordt 

doorgespeeld. Bij geluidstijden staat juist dat dit van 12:00 – 04:00 uur, 

waarbij nacht van 01-04u is. 
Graag overal hetzelfde laten terugkomen. Ga ervan uit dat het tot 04u is. 
 
Aangepast in bijlage 2.3 op- en afbouwplan. 

5 Op pagina 5 wordt er gesproken dat er 17 bewakers (beveiligers?) zijn 

tijdens de nacht. Als ik in het veiligheidsdienstenrooster kijk zie ik dit 

nergens terug. Zelfs met toezichthouders (zijn geen beveiligers) kom ik 

niet tot het aantal van 17. 
 
Dit hadden er inderdaad 15 moeten zijn. Aangepast in het 
veiligheidsplan. 

20 In het 1e stukje op deze bladzijde staat dat alle bars, podia, cateraars en 

tenten zijn voorzien van een blusmiddel. Aansluitend staat in het 

veiligheidsplan: op ieder punt zal in elk geval 1 brandblusser aanwezig 

zijn binnen een loopafstand van 30 meter. Deze tekst is verwarrend. 

● Staat er nu bij alle bars, podia, cateraars en tenten een 

blusmiddel EN binnen een loopafstand van 30 meter nog 1 

● Staat er bij alle bars, podia, cateraars en tenten een blusmiddel 

OF staat er een blusmiddel binnen een loopafstand van 30 meter 

 

De tweede regel is juist. Er wordt bij elke mogelijke brandhaard 

een blusmiddel geplaatst, welke zich altijd binnen 30 m binnen de 

brandhaard bevindt. Tevens aangepast in het veiligheidsplan. 

20 In hoofdstuk 8 staat brandveiligheid summier beschreven. Het is 

verstandig om in dit hoofdstuk een tekst op te nemen dat er qua 

brandveiligheid voldaan gaat worden aan het Besluit Brandveilig Gebruik 

en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP). Dit gaat onder andere 

over vluchtwegen, blusmiddelen, gasinstallaties etc. 

 

Aangevuld in het veiligheidsplan. 

Veiligheids 

Coördinator 

Veiligheidscoördinator: Ik zie dat de naam van de veiligheidscoördinator 

nog niet bekend is. Ik adviseer om zo snel mogelijk een naam van een 

Veiligheidscoördinator in het Veiligheidsplan op te nemen. De naam, 

telefoonnummer en emailadres van de veiligheidscoördinator dient 

minimaal twee weken voor het evenement bekend zijn de 

hulpverleningsdiensten. Dit om een informatiekaart op te kunnen stellen 
ten behoeve van de gemeente en HV-diensten. 
 
Wij zullen ervoor zorgen dat deze gegevens ruim voor deze 

deadline aanwezig zijn. 

Hogedruk 

aardgas 

buisleiding 

Hogedruk aardgasbuisleiding. Deze doorkruist het terrein. De organisatie 

is in gesprek met de Gasunie om de juiste documenten boven tafel te 

krijgen. Zodra deze beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente zullen de 
HV-diensten om een aanvullend advies gevraagd gaan worden. 
 
De ruimtes rondom de gasleiding zijn vrijgemaakt op de 
productieplattegrond. De nieuwe productieplattegrond is 
toegevoegd aan de verbeterde stukken, zie hiervoor bijlage 2.1. De 
EHBO en de lockers zijn hiervoor verplaatst.  
In bijlage 3.7 is een tekstuele toelichting te vinden over de 
afspraken die met Gasunie zijn gemaakt. 



 

  

Coronaplan Versie : 1 

5 Doordat het coronaplan continue zal wijzigen (op de dan geldende 

maatregelen), is ervoor gekozen om de vragen te beantwoorden 

onder deze tekst. 

 

Mist nog: 

Organisatie draagt zorg voor hygienemaatregelen 

Evenement vindt plaats tussen 5 en 17.00 uur 

Bij doorstroom: max 1 persoon per 5 m2 

Bij geen doorstroom: placering op 1,5 meter en max. 1250 bezoekers 

 

Met 1,5 m binnen de hekken is er volgens ons geen evenement 

mogelijk. Dit is in 2021 gebleken langs de lijn van de gehele 

branche, VVEM en de Alliantie van Evenementenbouwers. Wij 

zullen dus niet kunnen voldoen aan voorschriften waarbij nog 1,5 

meter voorschriften van kracht zijn binnen de hekken. 

7 Wordt de in- c.q. de uitstroom geregeld door het werken met tijdsloten of 

afstand houden? Conform afbeelding 1 zou dit georganiseerd moeten 

worden. 

 

Voor de ingang 1,5 meter regel met bebording, genoeg ruimte voor 

lange wachtrij. 

8 Communicatie 

Op dit moment gelden er wel coronamaatregelen op het terrein. We weten 

nog niet wat het ten tijde van het evenement zal zijn. Moet dan aangepast 

worden. 

 

Het momenteel geldende beleid staat geen festivals toe. Als dat niet 

verandert zal het evenement niet plaats kunnen vinden. Dit 

coronaplan is een concept en zal op basis van het geldende beleid 

worden aangepast. De organisatie vermoedt een 1G/2G of 3G 

beleid met een grotere waarschijnlijkheid voor de laatste twee, 

waarbij binnen de hekken geen basismaatregelen meer gelden, 

gelijk aan de wijze waarop muziekfestivals in 2021 hebben 

plaatsgevonden. 



 

 

9 Checkgesprek. Graag aangeven hoeveel tijd dit in beslag neemt per 

persoon en vervolgens berekenen wat nodig is om voldoende afstand te 

houden. 

 

Het duurt 12 seconden om een corona-check uit te voeren en 10 

seconden om een controle ticket te doen. Er is meer dan voldoende 

ruimte in de aanloop van de parkeerplaats naar de ingang om, 

wanneer die maatregelen dan nog gelden, de 1,5 meter afstand te 

kunnen houden van elkaar.  

11 Hoeveel gecontroleerde ingangen? Graag berekenen hoeveel mensen per 

minuut naar binnen kunnen. Houd rekening met 30 seconde per persoon 

voor check corona, id en ticket. Hoeveel personen om dit te checken? 

 

Doordat dit evenement nog niet eerder heeft plaatsgevonden, zijn 

er nog geen scandata bekend om de piek uit te rekenen. Bezoekers 

hebben de tijd op vrijdag van 09:00 – 21:00 uur op binnen te 

komen. Doordat dit zo’n grote tijdspanne is, zullen de bezoekers 

zeer gefragmenteerd binnenkomen. Om toch een mogelijke piek 

te ondervangen, zullen de faciliteiten op de volgende manier 

worden ingericht: 

Type Tijd Rijen 

Capaciteit 

per min 

Capaciteit 

per uur 

Corona check 

12 

seconden 8 40 2400 

Controle ticket 

10 

seconden 6 36 2160 

Veiligheidscont

role 

20 

seconden 12 36 2160 

 

5.2 Coronatoegangsbewijs is 24 uur geldig. Bezoekers die meerdere 

dagen blijven moeten dus elke 24 uur opnieuw laten testen. Hoe gaat 

deze controle vormgegeven worden? 

Zie hoofdstuk 5.3 (blz 12) in de COVID-bijlage. De terreinindeling 

zal dan zodanig aangepast moeten worden om dit werkbaar te 

maken.  

 
5.2.3 Wie gaat monitoren bij de testlocaties? 
Bij welke testlocaties? Wanneer er sprake zijn van maatregelen 
waarbij dit nog geldt, wordt er van gebruik gemaakt van Testen 
voor Toegang locaties. 

13 Bij rood scherm QR code: hoe wordt deze persoon afgevoerd? Voorzie in 

een aparte ruimte om problemen met het toegangsbewijs op te lossen. 

Rekening mee houden in de ruimte. Geldt ook voor blz 14 

 

Dit is ondervangen door de corona-helpdesk in te richten, zie ook 

deze 5*5 pagode op de entreeschets op blz. 17. 

19 10.1 Zijn er (papieren) handdoeken aanwezig? Ja. 
10.5 Advies om genoemde opties toe te passen.  

  

 


