
15 juni 2021 

Aan alle organisatoren van evenementen 

 

Beste organisator, 

 

De afgelopen periode hebben we u steeds op de hoogte gehouden over de veranderingen in de 

regelgeving voor evenementen. Een tijdje zijn er geen wijzigingen geweest. Met een aantal van u 

is  telefonisch contact geweest of wellicht was u aanwezig op één van de digitale bijeenkomsten voor 

evenementenorganisatoren.  

Op dit moment horen en lezen we dat de ziekenhuisopnames dalen. En het aantal mensen dat 

gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom zijn er per 5 juni weer enige versoepelingen ingegaan. En 

het ziet er hoopvol uit dat er binnenkort nog meer mogelijk is op het gebied van evenementen.  

Positieve berichten voor u als evenementenorganisaties! 

 

Vervolg digitale bijeenkomst voor evenementenorganisatoren 

In april en mei zijn er drie digitale bijeenkomsten geweest voor u als organisator van evenementen. 

Tijdens die avonden bleek dat er behoefte was aan een vervolgavond, waarin de laatste 

ontwikkelingen en vooruitzichten worden doorgenomen. Deze avond staat gepland op donderdag 24 

juni om 20.00 uur via Teams. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Vooral als uw evenement in juli, 

augustus of september gepland staat. Door op de volgende link te klikken komt u in de vergadering: 

Evenementenavond 24 juni 20:00 uur.  
 

Huidige situatie 

Op dit moment (vanaf 5 juni) zijn evenementen met een vaste zitplaats en op 1,5 meter weer 

mogelijk. Zowel binnen als buiten. De basisregels, zoals handen wassen en afstand houden, 

mondkapje binnen en thuisblijven en testen bij klachten, blijven gelden. Zonder testen voor toegang 

mogen er niet meer dan 50 deelnemers tegelijk aanwezig zijn. Met toegangsbewijzen mag er meer. 

Kijk voor meer informatie hierover op Rijksoverheid.nl/testenvoortoegang. 

 

Vervolgstappen openingsplan 

De volgende stap (stap 4) in het openingsplan van de Rijksoverheid staat nu op 30 juni gepland. 

Mogelijk wordt deze datum nog iets vervroegd. De verwachting is dat evenementen dan weer zijn 

toegestaan, ook zonder vaste zitplaatsen. Uiteraard wel onder voorwaarden en met 1,5 meter 

afstand of met toegangsbewijzen. En alleen als het virus onder controle blijft en het aantal 

besmettingen niet oploopt. Wij zullen ons inzetten om het vergunningstraject zo soepel en zo snel 

mogelijk te laten verlopen.  

Kijk voor meer informatie over de volgende stap 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/11/vanaf-30-juni-evenementen-met-100-

bezoekerscapaciteit-mogelijk 

 

Kunt u al een aanvraag indienen voor een evenement na 30 juni? 

Ja, vanaf vandaag kunt u een aanvraag indienen voor evenementen die plaatsvinden in de maanden 

juli, augustus en september. Denkt u hierbij ook al aan een plan B, zodat er snel geschakeld kan 

worden als de omstandigheden daarom vragen.  

 

Nieuwe aanvraag: 

Op onze website vindt u het aanvraagformulier, zie de volgende link: Evenementenvergunning | 

Gemeente Molenlanden. Naast de gebruikelijke bijlagen zoals een tekening en afhankelijk van uw 

evenement bv. een veiligheidsplan moet er ook een corona-plan ingeleverd worden. In dit plan 

omschrijft u de wijze waarop u verwacht aan de geldende maatregelen rondom Covid-19 te kunnen 

voldoen. De vereiste maatregelen kunnen per periode verschillen. Om u daarbij te helpen hebben wij 

een format ‘coronaplan’ gemaakt. Deze vindt u op onze website en wordt door ons steeds 
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geactualiseerd naar de nieuwste voorwaarden vanuit de Rijksoverheid. Uiteraard mag u ook uw 

eigen versie opstellen. 

 

5-jarige vergunning: 

Wanneer u een nog geldende 5-jarige vergunning heeft, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen, 

u kunt dan volstaan met het invullen van het meldingsformulier. U kunt dit meldingsformulier ook 

terugvinden op onze website via dezelfde bovenstaande link (Evenementenvergunning | Gemeente 

Molenlanden). Naast dit meldingsformulier moet u ook een corona-plan indienen, zoals hierboven 

omschreven. Indien uw 5-jarige vergunning in 2020 afliep dan wordt deze vergunning met 1 jaar 

verlengd. 

 

Wat als uw geplande evenement onverhoopt toch niet door kan gaan? 

Nu de samenleving stapsgewijs weer open gaat, wil het college van Molenlanden het risico 

wegnemen dat evenementen uit ‘angst’ voor een afgelasting niet worden georganiseerd. Vandaar 

dat er een budget wordt vrijgemaakt van € 100.000 euro. Dit budget is bedoeld als 

garantstellingsregeling en kan worden gebruikt als gedeeltelijke compensatie van de 

(voorbereidings)kosten van een groter lokaal evenement dat niet zou kunnen doorgaan. Welke 

(grotere) evenementen precies onder de regeling gaan vallen en welke kosten voor vergoeding in 

aanmerking komen, wordt nog nader uitgewerkt. De regeling gaat in basis gelden voor (grotere) 

evenementen die vanaf 1 juli 2021 gepland staan en door de gemeente en hulpdiensten zijn 

goedgekeurd. Wanneer hier duidelijkheid over is, communiceren wij daarover. 

 

Tot slot 

Deze e-mail wordt gestuurd naar alle organisatoren die bij ons bekend zijn. Ook al is het voor u op dit 

moment niet interessant omdat uw evenement voorlopig nog niet plaatsvindt of heeft u al besloten 

om uw evenement door te schuiven naar 2022, het leek ons goed om iedereen tegelijk te 

informeren. 

 

Heeft u na ons bericht nog vragen? 

Neemt u dan contact met ons. Dit kan door te e-mailen naar apv@jouwgemeente.nl of te bellen naar 

telefoonnummer 088-7515000. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens burgemeester Segers, 

 

Team Bestuur, Veiligheid en Kabinet 

 


