
22 september 2021 

Beste organisatoren van evenementen in Molenlanden, 

 

Op 14 september is er weer een persconferentie geweest en hebben we nieuwe regels gehoord 

m.b.t. o.a. evenementen.   Met een aantal van u is al (telefonisch) contact geweest omdat er toch 

nog wat onduidelijkheden waren. Inmiddels zijn de nieuwe maatregelen uitgewerkt en willen we u 

verder informeren. Deze mail versturen we naar de organisatoren van evenementen in de periode 

vanaf 25 september tot 1 januari. 

 

In het algemeen kunnen we stellen dat we voor alle bij ons bekende evenementen de komende 

weken mogelijkheden zien om door te gaan.   

 

Voor welke evenementen werkt u met coronatoegangsbewijzen en voor welke niet? 

Met coronatoegangsbewijs: 

Bij een evenement op 1 vaste locatie (afgezet/afgebakend) waar bezoekers langdurig met elkaar 

samen zijn, dus bijvoorbeeld een muziekfeest, concert of festival moet gewerkt worden met een 

coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar). Een muziekevenement in een feesttent wordt gezien als een 

buitenevenement (en dus 100% capaciteit) als de tent aan minimaal 3 zijdes open is. 

 

Medewerkers, vrijwilligers en artiesten hoeven geen coronatoegangsbewijs te hebben.    

 

Zonder coronatoegangsbewijs: 

De overige evenementen kunnen als doorstroom evenement doorgaan zonder een 

coronatoegangsbewijs. Dit zijn evenementen waarbij de bezoekers zich bewegen en niet te lang in 

elkaars nabijheid zijn. Voorbeelden hiervan zijn een (rommel)markt, een kermis, kaarsjesavond, een 

fair, lampionnenoptocht enz. 

 

M.b.t. sportwedstrijden: 

Deze kunnen ook doorgaan, maar hoe gaat u om met het publiek? 

Er zijn 2 varianten mogelijk: 

- De start en finish voor het publiek afzetten/afbakenen en werken met een 

coronatoegangsbewijs; 

- Of het hele evenement als doorstroom evenement insteken, waarbij het belangrijk is dat er 

beweging blijft.       

 

M.b.t. Sinterklaas: 

Op dit moment weten we nog niet wat de nieuwe maatregelen/versoepelingen zijn vanaf 1 

november. Bespreekt u dan ook in uw organisatie meerdere scenario’s: 

1. Een vaste/statische locatie en werken met coronatoegangsbewijzen voor iedereen vanaf 13 

jaar; 

2. Of een vorm waarbij alleen de kinderen onder de 13 jaar aanwezig mogen zijn; 

3. En het scenario dat alles weer mag (na 1 november). 

Door het denken over deze diverse scenario’s kan snel gehandeld worden na 1 november. 

 

Vergunningaanvraag en coronaplan 

Als u al een aanvraag of melding (voor een 5-jarig evenement) heeft ingediend is er al contact met u. 

Gaat u vooral door met de organisatie, uw vergunningsproces wordt vervolgd.  

Als u nog geen aanvraag of melding heeft ingediend kunt u dat vanaf nu doen, zie voor de benodigde 

formulieren onze website Evenementenvergunning | Gemeente Molenlanden. 

Een coronaplan is niet meer nodig, deze informatie zal eerdaags verwijderd worden van de website. 

U moet wel op uw aanvraag of melding aangeven of u met of zonder coronatoegangsbewijzen gaat 

werken. 
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Bronnen en extra informatie 

Algemene informatie is terug te lezen via de volgende link: Nederland verder open met 

coronatoegangsbewijs | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl. 

Aanvullende informatie is terug te vinden in de wijzigingsregeling via de volgende link: 

Wijzigingsregeling tot wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 coronatoegangsbewijzen na 

loslaten veiligeafstandsnorm | Regeling | Rijksoverheid.nl. 

Meer informatie over het coronatoegangsbewijs is terug te vinden op de website van Rijksoverheid, 

zie de volgende link: Coronatoegangsbewijs voor evenementen, horeca, of culturele voorstellingen 

met CoronaCheck | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. 

U kunt de site www.testenvoortoegang.org raadplegen over de werkwijze voor werken met de 

coronatoegangsbewijzen. 

 

Verlenging van de gedeeltelijke garantstelling voor evenementen 

Eerder is al gedeeld dat het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden een 

gedeeltelijke garantstellingsregeling voor evenementen had vastgesteld.  

Deze regeling loopt tot 15 oktober, en geldt vooral voor de grotere evenementen met flinke kosten. 

Wanneer het betreffende evenement onverhoopt door coronaregels niet door zou kunnen gaan, 

komt het college voor een deel financieel tegemoet.  

De afgelopen periode is er aan een aantal evenementen een garantstelling toegekend. Het 

merendeel daarvan heeft inmiddels, met dit als steuntje in de rug, door kunnen gaan.  

Daar zijn we blij mee. Het college heeft daarom besloten de garantstellingsregeling te verlengen.  

 

Voor wie geldt de verlengde regeling? 

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

de periode 15 oktober tot en met 1 januari 2022. De organisatoren van de B-evenementen worden 

separaat 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 bijgaand. 

 

Heeft u vragen? 

Wij hopen dat deze mail u wat meer duidelijkheid geeft. Mocht u toch nog vragen hebben, neemt u 

dan contact met op met ons team BVK, Cluster Veiligheid. Dit kan via apv@jouwgemeente.nl en 

telefonisch via 088-7515000. 

 


