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Coronamaatregelen culturele sector  
Dit document is een samenvatting van de afspraken en regels die gelden voor de verschillende 
cultuurdisciplines. Is er sprake van (verdere) versoepeling van de maatregelen of komen er nieuwe 
inzichten? Dan wordt deze nieuwe informatie toegevoegd aan dit document en gecommuniceerd via 
gemeentelijke kanalen. Mochten de versoepelingen bijvoorbeeld leiden tot stijgende 
coronabesmettingen, dan kan het zijn dat deze worden teruggedraaid of niet doorgaan. 
Geadviseerd wordt om te werken met een coronacoördinator. Oftewel een contactpersoon die zorgt 
dat de coronaregels worden nageleefd in de organisatie en het contact is naar buiten (gemeente, 
handhaving e.d.). 
 
Algemeen: gevolgen verbod op samenscholing  
De basisregels en de 1,5 meter afstand blijven de norm. Op 29 september zijn de regels weer 
aangescherpt. Voor kunstbeoefenaars zoals toneelspelers, dansers en acteurs, gelden de volgende 
regels: 
 
Gezelschap: 

 Een gezelschap is een groep mensen die samen is met enig doel, onder enige noemer en/of 
met enige gemeenschappelijkheid. Bijvoorbeeld door de relatie (familie, een vriendengroep, 
een reisgezelschap een sportteam of leden van een vereniging die gezamenlijk een ruimte 
bezoeken) of de aard van de gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardagsfeest of 
borrel voor genodigden).  

 Buiten de eigen woning geldt per 29 september 18:00 dat je met maximaal 4 personen 
anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen 
hierbij niet mee).  

 Het publiek op een markt of bij een theatervoorstelling zal bijvoorbeeld doorgaans bestaan 
uit meerdere gezelschappen of individuen. In een theater of bioscoop mogen dus wel 
voorstellingen plaatsvinden met meer dan vier personen zolang er onder bezoekers maar 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
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niet één gezelschap is dat uit meer dan vier personen bestaat. Reserveringen door een 
gezelschap van meer dan vier personen voor het bezoeken van een concert, theater, horeca 
of andere activiteiten zijn niet toegestaan. 

 Leden van een filmclub die in de beslotenheid van de vereniging een filmvertoning 
organiseren, zijn wel een gezelschap, maar zijn uitgezonderd. Datzelfde geldt voor andere 
verenigingen waarvan de leden in beslotenheid samenkomen, zoals studentenverenigingen. 

 Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn verder personen die 
theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Het gaat hierbij om 
de beoefenaars van theater, dans of muziek en dus niet om toeschouwers. Toeschouwers 
kunnen ook een gezelschap vormen waar het verbod op ziet. 

 Ten slotte geldt het verbod ook niet voor gezelschappen bij de beoefening van sport, de 
uitoefening van beroep of bedrijf of in verenigingen voor zover de leden van de vereniging 
samenkomen om het verenigingsrecht uit te oefenen. Meest geschiedt dit in eigen complex 
of gebouw. Het verenigingsrecht kan ook op een externe locatie worden uitgeoefend. Ook 
dan is een gezelschap van meer van vier personen toegestaan. Het is echter voor 
verenigingsleden niet toegestaan om als gezelschap van meer dan vier personen andere 
activiteiten uit te oefenen zoals het bezoeken van een concert of theater. 

 Voor de uitzonderingen op het gezelschapsverbod geldt dat het maximale aantal bezoekers 
binnen 30 personen per ruimte is (exclusief personeel) en buiten 40 personen (exclusief 
personeel). Zie hieronder meer uitleg en de uitzonderingen op deze regel. 

 
Maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40): 

 Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een 
maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief 
personeel. 

 Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals bij monumenten het geval 
kan zijn, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter. Dit wordt 
door de Veiligheidsregio bepaald. 

 Het aantal personen per ruimte voor binnenlocaties wordt beperkt tot 30, exclusief 
personeel. Uiteraard altijd met 1,5 meter afstand en vaste zitplaatsen. 

 Voor doorstroomlocaties (binnen) wordt door de Veiligheidsregio het aantal tegelijkertijd toe 
te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én 
het garanderen van de 1,5 meter afstand.  

 Er geldt een uitzondering op het maximum aantal van 30 personen (binnen) en 40 personen 
(buiten) voor cultuur-, kunst-, muziek-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor 
personen tot en met 17 jaar. Of, zoals hierboven geschreven bij zogenoemde 
doorstroomlocaties (binnen en buiten). 

 Contactgegevens van bezoekers moeten voor zowel binnen als buitenlocaties worden 
geregistreerd. 

 Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat 
mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als 
amateurkunstbeoefenaars). 

 Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot 
anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol. 
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 Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel 
binnen als in de tuin en op het balkon. Hiervoor geldt een maximum van 3 gasten naast het 
eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar. 

 
1,5 meter afstand 
In principe blijft 1,5 meter afstand de norm. Er zijn echter uitzonderingen op die regel: 

 kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 
houden. 

 jongeren tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
 acteurs en dansers (zowel professioneel als amateur) hoeven indien nodig onderling geen 1,5 

meter afstand te houden. 
 
Mondkapjes 
De gemeente geeft voor gebouwen in Nissewaard het dringende advies aan gebruikers en 
exploitanten om mondkapjes te gebruiken.  
 
Informatie voor cultuurdisciplines 
 
Beeldende kunst  
Voor individuele kunstenaars in hun eigen atelier gelden de algemene richtlijnen van het RIVM, met 
een maximum van 30 personen per ruimte, exclusief personeel. Uiteraard altijd met 1,5 meter 
afstand en vaste zitplaatsen. 
Uitzondering op de maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40) zijn 
jeugdverenigingen (0-18 jaar) en o.a. markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-
instellingen en kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom 
van bezoekers. Hierbij geldt de voorwaarde: 

- Veiligheidsregio’s bepalen, m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal 
tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de 
locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand. 

 
Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers zoals in monumenten, bibliotheken en musea, 
vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak.  
Contactgegevens van bezoekers moeten voor zowel binnen als buitenlocaties worden geregistreerd. 
 
Bibliotheken  
Uitzondering op de maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40) zijn 
jeugdverenigingen (0-18 jaar) en o.a. markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-
instellingen en kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom 
van bezoekers. Hierbij geldt de voorwaarde: 

- Veiligheidsregio’s bepalen per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten 
bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen 
van met name 1,5 meter afstand.  

Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, 
vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak.  
Kijk voor meer informatie van de Boekenberg op www.bibliotheekdeboekenberg.nl. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/
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Binnenschoolse Cultuureducatie  
Vanaf 8 juni zijn basisscholen, net als buitenschoolse opvang, voor 100% open. Kinderen tot en met 
12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de 
kinderopvang en het basisonderwijs. Het voortgezet (speciaal) onderwijs is sinds de zomervakantie 
ook weer voor 100% open. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie 
weer volledig open zijn; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.  
 
Studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap en zijn dan ook uitgezonderd van 
de gezelschapsgrootte van maximaal 4 personen. Jongeren van 13 jaar en ouder moeten buiten 
school zich wel houden aan de gezelschapsgrootte van maximaal 4 (behalve bij andere 
uitzonderingen zoals sport of jeugdverenigingen). Uiteraard zijn onderwijsinstellingen uitgezonderd 
van de regel 30 personen per ruimte. 
 
Scholen bepalen zelf of ze wel of niet externe docenten inzetten in deze periode. Binnenschoolse 
cultuureducatie kan weer plaatsvinden, maar wel binnen de regels zoals die in het protocol van het 
primair onderwijs en voortgezet onderwijs en de adviezen van het RIVM zijn beschreven.  
 
Dans  
Het aantal personen per ruimte voor binnenlocaties wordt beperkt tot 30, exclusief personeel. 
Uiteraard altijd met 1,5 meter afstand. Uitgezonderd van de gezelschapsgrootte zijn o.a. gezamenlijk 
huishouden, kinderen tot 13 jaar, beroep, bedrijf of vereniging en personen die theater, dans, sport 
of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Dus alle activiteiten die direct met de 
beoefening van theater, dans of muziek samenvallen worden gezien als samenkomsten (en zijn een 
uitzondering op gezelschap). Dit betekent dat repetities, workshops en optredens gewoon door 
kunnen gaan met een max van 30 personen per ruimte, exclusief personeel. Belangrijk is om 
bezoekers wel te registreren.  
 
De horeca sluit ook bij commerciële sportaanbieders. Het doel van de maatregel is om 
groepsvorming na het sporten te voorkomen. Dit geldt voor alle horeca die op of in een 
sportgelegenheid ligt. 
 
Erfgoed en Musea  
Uitzondering op de maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40) zijn 
jeugdverenigingen (0-18 jaar) en o.a. markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-
instellingen en kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom 
van bezoekers. Hierbij geldt de voorwaarde: 

- Veiligheidsregio’s bepalen, m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal 
tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de 
locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand. 

 
Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, 
vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak.  
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Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 
40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel. 
Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, dan geldt er een norm voor het aantal 
bezoekers per vierkante meter. Dit wordt door de Veiligheidsregio bepaald. 
 
Belangrijk is om bij binnen en buitenlocaties bezoekers te registreren. 
 
Festivals / Evenementen vanaf 1 juli 
De noodverordening staat evenementen, muziekconcerten en popconcerten dus nog altijd toe. 
Voor muziek- en popconcerten geldt wel dat alle bezoekers van tevoren moeten reserveren en dat 
bezoekers gebruik moeten maken van een zitplaats. Staanplaatsen in concertzalen of podia zijn 
dus niet toegestaan. Het maximaal toegestane aantal bezoekers is bovendien dertig personen per 
afzonderlijke ruimte. Daarbij geldt dat een zichtbaar gescheiden podium als een afzonderlijke 
ruimte wordt beschouwd. 
De burgemeester beoordeelt een verzoek tot het houden van een evenement op de opzet en 
inhoud van de plannen. Daarbij toetst de burgemeester ook of het evenement past binnen de 
noodverordening. Daarbij is van belang dat meezingen niet is toegestaan. Het is aan de organisator 
om zorg te dragen dat hierop wordt toegezien en wordt gehandhaafd. 
 
Er geldt altijd, houd 1,5 meter afstand (binnen en buiten). 
Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 
40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel. 
Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, dan geldt er een norm voor het aantal 
bezoekers per vierkante meter. Dit wordt door de Veiligheidsregio bepaald. 
 
Het aantal personen per ruimte voor binnenlocaties wordt beperkt tot 30, exclusief personeel. 
Uiteraard altijd met 1,5 meter afstand en vaste zitplaatsen. Voor doorstroomlocaties (binnen), wordt 
door de Veiligheidsregio het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening 
houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand. 
 
Op bovenstaande gelden allerlei uitzonderingen, zie hiervoor Rijksoverheid.nl voor meer 
duidelijkheid. Contactgegevens van bezoekers moeten voor zowel binnen als buitenlocaties worden 
geregistreerd. Kijk voor meer informatie m.b.t. uitzonderingen op de ruimten en gezelschapsgrootte 
aan het begin van dit document.  
 
Muziek en zang 
Het aantal personen per ruimte voor binnenlocaties wordt beperkt tot 30, exclusief personeel. 
Uiteraard altijd met 1,5 meter afstand. Uitgezonderd van de gezelschapsgrootte zijn o.a. gezamenlijk 
huishouden, kinderen tot 13 jaar, beroep, bedrijf of vereniging en personen die theater, dans, sport 
of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Dus alle activiteiten die direct met de 
beoefening van theater, dans of muziek samenvallen worden gezien als samenkomsten (en zijn een 
uitzondering op gezelschap). Dit betekent dat repetities, workshops en optredens gewoon door 
kunnen gaan met een max van 30 personen per ruimte. Houd hierbij wel het protocol van de 
koepelorganisaties in de gaten voor het reinigen van instrumenten, opstelling, veiligheid van 
docenten en het reinigen en ventileren van ruimtes. Belangrijk is om bezoekers wel te registreren. 
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 Theater en Centrum voor de Kunsten 
Het aantal personen per ruimte voor binnenlocaties wordt beperkt tot 30, exclusief personeel. 
Uiteraard altijd met 1,5 meter afstand en vaste zitplaatsen. Uitgezonderd van de gezelschapsgrootte 
zijn o.a. gezamenlijk huishouden, kinderen tot 13 jaar, beroep, bedrijf of vereniging en personen die 
theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.  Dus alle activiteiten die 
direct met de beoefening van theater, dans of muziek samenvallen worden gezien 
als samenkomsten (en zijn een uitzondering op gezelschap). Dit betekent dat repetities, workshops 
en optredens gewoon door kunnen gaan met een max van 30 personen per ruimte. Houdt hierbij wel 
het protocol van de koepelorganisaties in de gaten voor het reinigen van instrumenten, opstelling, 
veiligheid van docenten, verschillende risico’s tijdens theatervoorstellingen, en het reinigen en 
ventileren van ruimtes. Belangrijk is om bezoekers wel te registreren. 
 
Houd verder de websites van Theater de Stoep en Centrum voor de Kunsten in de gaten voor meer 
informatie. 
  
Financiële regelingen  
 
Van welke hulp kunnen we gebruik maken? 
U kunt hulp ontvangen van twee verschillende partijen, namelijk Gemeente Nissewaard en 
Rijksoverheid. 
 
Gemeente Nissewaard 
Wie op langere termijn liquiditeitsproblemen verwacht en daardoor niet meer aan de 
betalingsverplichtingen kan voldoen, kan dit melden bij de gemeente. Denk aan het wegvallen van 
horeca, kantineopbrengsten, inkomsten van georganiseerde activiteiten, beperkte bedrijfsvoering. 
 
Verenigingen in Nissewaard, die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen een 
tijdelijke renteloze lening van maximaal € 5000,- aanvragen bij de gemeente Nissewaard. Het college 
van B&W wil met deze maatregel zorgen dat de verenigingen voldoende liquiditeit hebben om deze 
periode dat Nederland sociaal en economisch stil ligt, door te komen. Dit zorgt ervoor dat lokale 
verenigingen blijven bestaan. Het bedrag is eenmalig. Wanneer u de lening binnen 1 jaar aflost, hoeft 
u geen rente te betalen. Lost u af na een jaar, dan betaalt u een rente van 2% over de lening. 
 
Wat moet u doen? 
U stuurt een brief/e-mail met daarin een onderbouwing dat de liquiditeitsproblemen van de 
vereniging door de coronamaatregelen veroorzaakt worden. Gebruik hierbij gegevens uit uw 
boekhouding. U kunt deze brief mailen naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl of naar 
s.hoogerwerf@nissewaard.nl. U krijgt daarna zo snel mogelijk bericht. 
 
Coronasteunfonds 

Er wordt momenteel gewerkt aan de vormgeving van het kader en de voorwaarden van een 
gemeentelijk Coronasteunfonds, waarin ook geld voor verenigingen 
(vrijwilligersorganisaties) gereserveerd wordt. Zodra hierover meer te melden is, brengen de 
verenigingsondersteuners voor de cultuurorganisaties in Nissewaard u daarvan op de 
hoogte. 

mailto:combinatiefunctionaris@nissewaard.nl
mailto:s.hoogerwerf@nissewaard.nl
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Landelijke regelingen  
De Rijksoverheid heeft onderstaande financiële regelingen getroffen die (ook) van toepassing zijn op 
de culturele sector.  
• NOW-regeling (90% loonkosten vergoeden van de omzetderving met een minimum van 20%)  

• TOGS (eenmalige bijdrage van € 4.000)  

• Eenmalige Rijksbijdrage (300 miljoen, komt slechts ten goede aan voornamelijk de 
rijksgezelschappen)  

• TOZO-regeling (bedrijven en ZZP-ers in de culturele sector kunnen op dezelfde regelingen een 
beroep doen als in andere sectoren)  
 
Hoe gaat de gemeente om met subsidieverstrekkingen in 2020? 
De gemeente gaat coulant om met de beoordeling van de verantwoording als het gaat om 
activiteiten die, ondanks uw inspanningen, niet plaats hebben kunnen vinden. Dit gaat om de 
periode tot de RIVM maatregelen aanhouden. Wel vraagt de gemeente u om creatief met uw 
activiteiten om te gaan in het aanbieden van een alternatief. Bij verdere vragen kunt u terecht bij 
subsidies@nissewaard.nl. Hier kunt u ook melden wanneer u liquiditeitsproblemen verwacht, zodat 
er gezamenlijk gekeken kan worden naar een oplossing. 
 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

 Blijf thuis als u een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts.  

 Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft.  

 Blijft thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-
19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 
moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

 Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden 
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).  

 Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

 Vermijd het aanraken van uw gezicht.  

 Schud geen handen.  

 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig. 

 Werk zoveel mogelijk thuis. 

 Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden). 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:subsidies@nissewaard.nl
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Handige websites  

 Advies verenigingen Nissewaard en actuele informatie voor richtlijnen cultuur binnen 
Nissewaard https://www.actiefinnissewaard.nl/verenigingsadvies/#cultuur  

 Informatie gemeente Nissewaard https://www.nissewaard.nl/coronavirus-1.htm 

o Algemene vragen over corona? Mail naar corona@nissewaard.nl  

 Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-
maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen  

 RIVM https://www.rivm.nl/   

 Cultuurconnectie https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-
pandemie/branchespecifiek/protocol  

 Protocol primair onderwijs https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol_regulier.pdf   

 KNMO https://www.knmo.nl   

 LKCA https://www.lkca.nl/artikel/veelgestelde-vragen-over-de-gevolgen-van-corona/   

 Mijn Coronaprotocol https://www.mijncoronaprotocol.nl/  
 
 
Protocollen 
Om repetities en optredens weer verantwoord te laten plaatsvinden zijn er door de sector 
protocollen opgesteld. Hieronder vind je de belangrijkste: 

 Protocol sector cultuureducatie en -participatie: inclusief 1-op-1-les en specifieke richtlijnen 
per discipline. 

 Protocol voor de koorsector en de regels voor zangkoren op de site van de Rijksoverheid 
 Protocol voor blaasmuziek 
 Protocol voor de danssector 
 Protocol voor de audiovisuele sector en het protocol voor podiumkunstproducenten: beide 

kunnen van pas komen voor toneellessen en voorstellingen. 
 Protocol voor heropening musea 
 Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF: kan mogelijk aanvullend worden gebruikt. 
 En de corona-themapagina van het Nederlands Jeugdinstituut mag niet onvermeld blijven 

vanwege de omvangrijkheid aan informatie. 
 Omdat samenkomen in grote groepen niet in alle situaties wenselijk is, biedt een tijdelijke 

wet voor verenigingen de mogelijkheid om een online ALV te organiseren. Deze tijdelijke wet 
is in ieder geval geldig tot 1 november.  
Lees hier meer over de tijdelijke wet, of lees verder op de website van de KNMO 
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