
22 juni 2021 

Beste organisator van een evenement in Molenlanden, 

 

Versoepelingen evenementen per 30 juni 

In de mail van 15 juni noemden wij al dat binnenkort de volgende stap (stap 4) in het openingsplan 

van de Rijksoverheid gezet zou gaan worden. Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag is dit 

nu definitief gemaakt.  

Voor een aantal branches worden per 26 juni versoepelingen doorgevoerd. Voor evenementen geldt 

de datum van 30 juni.  

 

Vanaf deze datum mogen evenementen met coronatoegangsbewijzen met 100% van de 

bezoekerscapaciteit worden georganiseerd.  

Wanneer u een evenement organiseert zonder coronatoegangsbewijzen is de capaciteit afhankelijk 

van de grootte van de locatie. Klik voor meer informatie op de volgende link: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-

coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-evenementen  

 

Meer informatie over het testen voor toegang kunt u vinden op onze website via de volgende link: 

Testen en besmettingen in regio Zuid-Holland Zuid | Gemeente Molenlanden. Let op: Meld uw 

evenement z.s.m. aan, zodat er genoeg capaciteit is om de testen uit te voeren. Hiermee voorkomt u 

dat uw bezoekers verder moeten reizen. 

Mocht u een aanvraag bij ons willen indienen, doet u dat dan zo spoedig mogelijk zodat wij beter in 

staat zijn op tijd uw vergunning te verlenen.  

Nadere informatie over gedeeltelijke garantstelling voor evenementen 

In de mail van 15 juni heeft u al kunnen vernemen dat er een gedeeltelijke garantstellingsregeling 

voor evenementen uitgewerkt zou gaan worden. 

Welke voorwaarden er precies gingen gelden en welke evenementen in aanmerking komen, konden 

wij toen nog niet aangeven. 

Omdat Molenlanden het belangrijk vindt om organisatoren van evenementen die veel financieel 

risico lopen te helpen, heeft het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden vandaag 

de regeling definitief vastgesteld. Een aantal evenementen komt het college daarmee financieel 

tegemoet als het evenement door coronamaatregelen vanuit de Rijksoverheid niet door kan gaan.  

 

Voor wie geldt de regeling? 

De regeling geldt alleen voor de wat grotere evenementen, dit zijn de categorie B-evenementen. De 

organisatoren van de B-evenementen zijn reeds door ons op de hoogte gesteld. Hiervoor is gekozen 

omdat het budget beperkt is en deze grotere evenementen vaak hogere kostenposten hebben en 

daardoor meer risico lopen. Uiteraard hopen we dat ook de A-evenementen doorgang kunnen 

vinden. 

De exacte tekst van de regeling vindt u op onze website via de link: Lokale garantstellingsregeling 

evenementen | Gemeente Molenlanden. (de aanvraagtermijn voor deze regeling is inmiddels 

verstreken waardoor deze link is verwijderd van de website) 

 

Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens burgemeester Segers, 

 

Team Bestuur, Veiligheid en Kabinet 

 


