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Extra indieningseisen voor een aanvraag 
evenementenvergunning vanwege coronamaatregelen 

 
 
Naast de reguliere gegevens is vanaf nu ook een coronaplan nodig om een evenementenvergunning aan te 
vragen.   

 

Welke maatregelen neemt u in het coronaplan op 

Scheiden stromen van 
personen die 
samenkomen 

 Situatietekening met hierop: 
- bruto/netto oppervlakte; 
- looproutes;  
- in- en uitgang(en);  
- locatie eet- en drinkgelegenheid;  
- locatie toiletten; 
- materialen die u (extra) plaatst om ruimtes te scheiden.   

 Omschrijf hoe u omgaat met de 1,5 meter afstandsregel bij aankomst 
en opstellen van de bezoekers. Houd hierbij rekening met het aantal 
te verwachten bezoekers en de wachtrij hiervoor.  

 Omschrijf hoe de instroom van bezoekers wordt geregeld. 
 

Gebruik sanitaire 
voorzieningen 

 Geef aan hoe de sanitaire voorzieningen zijn geregeld:  
- aantallen; 
- locatie; 
- looproutes; 
- (extra) schoonmaak.  

 Teken dit ook in op de plattegrond. 
 

Hygiënemaatregelen 
tegengaan verspreiding 
corona 

 Omschrijf hoe u de hygiënemaatregelen communiceert richting de 
bezoekers. 

 De richtlijnen hiervoor vindt u terug op: richtlijnen van het RIVM. 
 

1,5 meter afstand van 
elkaar 
 

 Omschrijf hoe u ervoor zorgt dat de aanwezigen altijd 1,5meter 
afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, uitgezonderd: 
- Personen uit hetzelfde huishouden; 
- kinderen tot en met 12 jaar; 
- kinderen 13 tot en met 17 jaar onderling; 
- personen met een handicap + begeleider; 
- personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of 

culturele uiting beoefenen, voor zover dat voor het beoefenen 
van sport, dans en theater noodzakelijk is; 

- openbaar vervoer met mondkapje, dus bij evenementen wel 1,5 
meter afstand; 

- buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid met kuchscherm 
tussen tafels. 

 Leg uit hoe u hierop toeziet. 
 Lees meer hierover op de pagina van de Rijksoverheid.  
 

Gebruik aangewezen 
zitplaats  

 Geef aan hoe u ervoor zorgt dat de aanwezigen aan wie een zitplaats 
is toegewezen, daar blijven zitten. 

 

 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden
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Welke maatregelen neemt u bij meer dan 250 personen (excl. personeel) 

Algemeen: 
 zitplaats (placeren) 

verplicht* 

 reserveren vooraf 
verplicht* 

 gezondheidscheck 
(triage) verplicht 

 
*Bezoekers zijn verplicht gebruik te maken 
van de vooraf gereserveerde zitplaats. 

 

Omschrijf hoe dit uitgevoerd wordt. 

Kermissen en markten Geen limiet aan aantal bezoekers mits voldoende doorstroming.  
 

Dansen in de buitenlucht Niet toegestaan* 
 
*Buiten dansen mag alleen op evenementen met maximaal 250 personen, op 1,5 
meter afstand van elkaar.  
 

Toestroom Geef aan wat u doet als er meer publiek komt dan vooraf 
ingeschat. 
 

Slecht weer scenario Neem in uw slecht weer scenario op hoe 1,5 meter afstand 
wordt gehouden tijdens het schuilen. 
 

 

Overige aandachtspunten: 

 Hard meezingen of schreeuwen (in groepsverband) is niet toegestaan. 

 Voor zang- en blaasinstrumenten gelden ook afstandsregels. Deze regels zijn vastgelegd in 
protocollen. De meest actuele protocollen vindt u op de volgende websites: 
- Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) 
- Koornetwerk Nederland 

 

Heeft u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning? 

Neem dan gerust contact op met team Vergunningen APV. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 
17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 - 647 36 47. Met elkaar kunnen we dan binnen de richtlijnen 
zoeken naar oplossingen om mooie en veilige evenementen mogelijk te maken. 
 

 
 

https://www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus/
https://koornetwerk.nl/protocol/

