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Evenementen in Nissewaard per 1 juli 2020 

Richtlijnen en regels voor evenementen  – binnen en buiten 
 
Op woensdag 24 juni jl. heeft het kabinet nieuwe richtlijnen aangekondigd voor het organiseren van 
evenementen. Dit alles heeft natuurlijk te maken met het coronavirus. Evenementen mogen weer 
georganiseerd worden. Maar wel met duidelijke regels. De gemeente Nissewaard en de hulpdiensten 
willen dan ook met u – als organisator – werken aan veilige en gezonde evenementen. Uw 
evenement mogelijk maken is ons uitgangspunt!  
 
U vraagt op de gebruikelijke manier uw evenementenvergunning aan. Maar vanwege COVID- 19 
moet u daarnaast ook aan kunnen tonen op welke manier u eventuele (gezondheid) risico’s aanpakt. 
U dient dus óók een COVID- 19 plan in. Zonder een COVID-19 plan is uw aanvraag niet compleet!! 
Het hangt een beetje af van de grootte van uw evenement hóe dit plan eruit ziet. Dit kan een 
compleet draaiboek zijn, een paragraaf óf u neemt het op in uw veiligheidsplan.  
Kortom: u levert altijd een coronaplan in als aanvulling op uw evenementenaanvraag. In dit plan 
geeft u aan hoe u met de gestelde regels omgaat (waaronder de 1,5 meter afstand en de RIVM 
richtlijnen en de regels die u hier onder leest). De vorm van dit plan is niet vastgelegd. Dat mag u dus 
zelf bepalen, zolang maar duidelijk wordt hoe u de gestelde regels gaat uitvoeren. 
 

Algemene regels 
 Zonder coronaplan is uw aanvraag niet compleet en kan uw aanvraag niet in behandeling 

worden genomen. 

 De gebruikelijke termijnen voor een aanvraag blijven hetzelfde. 

 Als u een meerjaren-vergunning heeft voor een evenement óf u heeft al een vergunning voor 
bijvoorbeeld een evenement dat dit najaar plaats vindt, dan moet deze opnieuw 
gecontroleerd worden én u levert alsnog een coronaplan in. 

 U treft áltijd maatregelen waarmee de stromen van bezoekers worden gescheiden. Dit geldt 
ook voor de sanitaire voorzieningen. 

 Wanneer u een gezondheidscheck moet uitvoeren, dan vraagt u naar ziekteverschijnselen 
van COVID-19: koorts, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen e.d. Als een bezoeker last 
heeft van deze klachten, mag hij niet worden toegelaten tot uw evenement.  

 Als organisator zorgt u voor goede hygiënemaatregelen: zeep en desinfecterende middelen 
zijn goed zichtbaar aanwezig. 

 U zorgt voor heldere informatie naar uw bezoekers als het gaat om het waarborgen van de 
hygiëne. Dit doet u om te beginnen voorafgaand aan het evenement. Tijdens het evenement 
informeert u het publiek over de actuele drukte op de diverse locaties. Tevens monitort u de 
publieksdichtheid en stuurt u hier actief op. 

 Als vanzelf sprekend zorgt u voor het waarborgen voor de 1,5 meter regel. Deze regel zal 
meerdere malen worden benoemd. 

 

Uitzondering op de 1,5 meter afstand 
 Mensen uit 1 huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van andere 
mensen. 

 Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 
1,5 meter afstand houden van volwassenen. 

 Mensen met een handicap bij wie het noodzakelijk is dichter (dan 1,5 meter) bij hun 
begeleiders te zijn. 
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Regels binnen 
 
U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand. 
 
Er is sprake van doorstroming van uw publiek…… 
Een onbeperkt aantal mensen mag aanwezig zijn die áltijd 1,5 meter afstand houden. 
 
Er is géén sprake van doorstroming van uw publiek…. 

 Maximaal 100 mensen komen bij elkaar. Personeel telt niet mee. U zorgt voor vaste zitplaatsen 
die u aanwijst. Iedereen houdt altijd 1,5 meter afstand. 

 Meer dan 100 mensen zijn aanwezig. Men reserveert van tevoren, u wijst de plaatsen aan én u 
zorgt voor een gezondheidscheck voor elke bezoeker. Ook zorgt u voor registratie (NAW-
gegevens) van diegenen die reserveren. Deze gegevens moeten 14 dagen beschikbaar blijven 
voor de GGD. 

 
Regels buiten 
 
U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand. 
 
Er komen minder dan 250 bezoekers….. 
Er zijn geen extra maatregelen, behalve als er sprake is van een terras bij een eet- en 
drinkgelegenheid of op een evenemententerrein: dán worden door u als organisator de plaatsen 
aangewezen. Natuurlijk houdt iedereen 1,5 meter afstand. 
 
Er komen meer dan 250 bezoekers…. 

 Er is sprake van een doorstroming van de bezoekers. 
Er zijn geen extra maatregelen. 

 Er is geen sprake van een doorstroming van bezoekers. 
Vooraf moet er gereserveerd worden, u zorgt voor het aanwijzen van plaatsen en voor een 
gezondheidscheck van elke bezoeker. Ook zorgt u voor registratie (NAW-gegevens) van diegenen 
die reserveren. Deze gegevens moeten 14 dagen beschikbaar blijven voor de GGD. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Bijzonderheden 
Als er bij uw evenement foodtrucks aanwezig zijn…. Dan wordt een maximum van 15 trucks 
toegestaan. Er mogen geen tafels en stoelen staan zónder terras. Een terras moet worden 
afgehekt, er is sprake van een maximaal aantal zitplaatsen en u zorgt voor aanwijzen van 
plaatsen. 
 
Organiseert u een dansevenement in de buitenlucht? Dansen buiten mag op evenementen met 
maximaal 250 bezoekers, maar dan zorgt u ervoor dat de bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar 
bewaren. Mensen uit 1 huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden 
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Alles nog even in een schema 
In onderstaand schema vindt u de regels grotendeels terug. Gebruik dit schema als een handige 
leidraad. 
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Handhaving 
U als organisator bent verantwoordelijk voor het nakomen van de regels tijdens het evenement. 
Wanneer de richtlijnen en regels toch niet worden nageleefd, zullen wij dit bij u aangeven. Wij gaan 
er overigens wel vanuit dat u -  en de door u aangestelde beveiliging - er alles aan doet om er voor te 
zorgen dat uw bezoekers zich aan de regels houden. In het uiterste geval bestaat de mogelijkheid om 
uw evenement voortijdig stil te leggen. We gaan er niet vanuit dat dergelijke maatregelen nodig zijn 
en wensen u in deze vreemde tijden veel succes met uw evenement.  
 

Tot slot 
Met deze richtlijnen en regels kunnen wij niet volledig zijn. De regels vanuit de overheid én het RIVM 
zijn eveneens geldend en leidend. U vindt ze terug op: 
www.rijksoverheid.nl 
www.RIVM.nl 
www.rijnmondveilig.nl 
 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.rijnmondveilig.nl/

