
Aan alle organisatoren van evenementen 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 26 juni hebben alle organisatoren van evenementen na 1 juli 2020 bijgaande mail gehad waarin zij 

geïnformeerd zijn over de versoepelingen vanaf 1 juli. In die mail zijn we ingegaan op de verschillende 

categorieën evenementen en wat er van de organisatoren werd verwacht wanneer zij een evenement door 

zouden willen laten gaan.  

Op dat moment waren we nog in afwachting van de regionale invulling van de werkwijzen rondom het 

organiseren en toestaan van evenementen. Inmiddels is er een noodverordening, opgesteld door 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, waarin de geldende maatregelen vanaf 1 juli zijn vastgelegd en zijn er 

regionaal afspraken gemaakt over de werkwijze rondom evenementen.  

Omdat naar verwachting de huidige COVID-19 regels voorlopig wel blijven gelden sturen we deze mail naar 

alle bij ons bekende organisatoren om u zo (nogmaals) duidelijk te informeren dat er rondom een 

evenementenaanvraag meer nodig is dan dat u gewend was. Daarnaast is de informatie uitgebreid met een 

opsomming van elementen waaraan uw ‘corona-plan’ aan moet voldoen.  

Wat is nodig bij het doen van een nieuwe aanvraag? 

Op onze website (link: https://www.molenlanden.nl/evenementenvergunning) kan worden nagegaan of een 

activiteit beschouwd wordt als een evenement en welke verdere actie dan wel of niet nodig is. Als blijkt dat 

het een activiteit betreft waarvoor een vergunning nodig is, is het volgende nodig: 

1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier; 

2. Indien van toepassing een situatietekening, programma, veiligheidsplan, verkeersplan. Deze 

documenten zijn afhankelijk van het soort evenement; 

3. Een corona-plan.  

Een corona-plan is een extra document wat wij van u vragen. De overige documenten werden altijd al aan u 

gevraagd. U moet kunnen aantonen op welke manier er invulling wordt gegeven aan de algemene regels 

(noodverordening). 

Algemene COVID-19 maatregelen waar u als organisator aan moet denken en een 1e toets voor de 

vergunningverlener zijn: 

• 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 sturing van 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? (Zie website voor informatie hierover) 

• Als er zitplaatsen zijn, hoe wordt er gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en 

blijven?  

 

Een document met nog veel meer praktische tips waar u aan kunt denken, vindt u op onze website. 

U kunt e.e.a. beschrijven in een los document en samen met uw aanvraag naar ons mailen. U kunt ook in uw 

veiligheidsplan een hoofdstuk maken over corona. 



Evt. kunt u als hulpmiddel de volgende website raadplegen: http://evenementenbouwers.org/protocollen/. 

Dit is bedoeld als tip, er is (nog) geen format voor, het gaat erom dat u zich er bewust van bent welke 

maatregelen getroffen moeten worden om het risico tot een aanvaardbaar niveau te brengen. Het is niet 

voldoende om te verwijzen naar de noodverordening of bv. brancherichtlijnen, u dient uw plannen te 

onderbouwen. 

Wat is nodig bij het hebben van een 5-jarige vergunning? 

Indien u al beschikt over een 5-jarige vergunning is het volgende nodig: 

1. Een volledig ingevuld meldingsformulier, zie de link: 

https://www.molenlanden.nl/evenementenvergunning; 

2. Indien van toepassing het programma voor dit jaar; 

3. Een corona-plan, zie voor verdere uitleg hierboven. 

Vergunningsvrij? 

Voor het organiseren van een evenement met minder dan 200 personen tegelijkertijd, zonder alcohol, 

weinig tot geen geluidoverlast, geen belemmering voor het doorgaande verkeer en de hulpdiensten en niet 

later dan middernacht heeft u binnen de kaders van de gemeente Molenlanden geen 

evenementenvergunning nodig. Hierbij gelden natuurlijk wel de door de Rijksoverheid afgekondigde regels.   

 Tot slot 

Samen werken aan het mogelijk maken van veilige en gezonde evenementen. Dat is het vertrekpunt. Omdat 

COVID-19 in relatie tot evenementen nieuw is, is niet alles bekend. Gaandeweg worden er ervaringen op 

gedaan. In basis zullen wij alle nieuwe informatie vanaf nu met u delen via onze website. Bekijkt u dan ook 

regelmatig onze website (link: https://www.molenlanden.nl/evenementenvergunning). Uiteraard zullen we 

belangrijke informatie , specifiek voor uw evenement, altijd z.s.m. met u communiceren. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met 

ons opnemen. Dit doet u door een mail te sturen naar apv@jouwgemeente.nl of door te bellen naar 088 75 

15 000. 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Bestuur, Veiligheid en Kabinet 

Gemeente Molenlanden 

E apv@jouwgemeente.nl 

T 088 - 75 15 000 

W www.molenlanden.nl  

 

 


