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Richtlijn Evenementen 
 

Inleiding 
Deze richtlijn beschrijft aanbevelingen over hoe gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland omgaan met 
evenementen vanaf 1 juli 2020. De versoepeling van de maatregelen vanaf die datum vraagt nadere uitwerking 
en uitwisseling op regionaal niveau. Het Regionaal Beleidsteam (RBT) heeft de gemeenten in IJsselland gevraagd 
om een regionale richtlijn. De precieze invulling van de maatregelen blijft lokaal maatwerk. 
 
Deze richtlijn biedt  (vakinhoudelijke) aanbevelingen aan gemeenten voor het mogelijk maken van evenementen 
met ingang van 1 juli 2020. Het is van belang om te realiseren dat op bepaalde onderdelen van de richtlijn 
maatwerk per gemeente wordt toegepast. Dit is een levend document dat wordt aangepast naar aanleiding van 
de actuele situatie en gestelde bepalingen. De richtlijn is zorgvuldig samengesteld op basis van de beschikbare 
informatie. 
 

Aanleiding  
Op woensdag 23 juni 2020 heeft minister-president Rutte aangekondigd dat per 1 juli 2020 evenementen weer 
mogelijk zijn. Hierbij heeft hij aangegeven dat evenementenorganisatoren er wel rekening mee moeten houden 
dat een vergunningverleningsproces minimaal 6 weken duurt. Op vrijdag 25 juni 2020 is er besloten om een 
werkgroep Evenementen samen te stellen. De werkgroep heeft de volgende opdracht gekregen: 
 
Deze werkgroep bestaat uit de vertegenwoordiging van alle elf gemeenten en medewerkers van de 
Veiligheidsregio Overijssel en wordt voorzien van de expertise van de politie Zwolle.  
 

Doel richtlijn 

Deze richtlijn heeft tot doel vakinhoudelijke aanbevelingen voor het toestaan van evenementen met ingang van 
1 juli 2020 voor gemeenten te bieden, op basis van landelijke en regionale uitgangspunten, met oog voor de 
verscheidenheid aan belangen.  
 

Uitgangspunten 

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 
1. De veiligheid van bezoekers, medewerkers en hulpdiensten staat centraal. 
2. Gemeenten en organisatoren houden zich aan de gestelde bepalingen en richtlijnen van de 

Rijksoverheid en de Veiligheidsregio IJsselland. 
3. De regels uit de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de individuele gemeente blijven gelden 

naast de landelijke voorschriften en de noodverordening. 
4. De richtlijn is geldig totdat de maatregelen die op 1 juli 2020 zijn vastgesteld worden versoepeld of 

worden aangescherpt. Tot die tijd gelden alle maatregelen zoals opgesteld in dit document. 
 

Definities 
1. Een vergunningvrij evenement is een evenement dat kleinschalig is en waarvoor op grond van de 

Algemene plaatselijke verordening (APV) geen vergunning benodigd is. 
2. Een meldingsplichtig evenement is een evenement waar op grond van de APV een melding bij de 

gemeente vereist is. 
3. Een vergunningplichtig evenement is een evenement waar op grond van de APV een vergunning van de 

gemeente vereist is. 
4. Een doorstroom evenement is een evenement waarbij  bezoekers doorlopen, weinig onderling contact 

hebben, waarbij gewerkt wordt met vaste looproutes en bezoekers elkaar niet kruisen, zoals een kermis 
of een braderie. Er geldt geen maximumaantal personen. 
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Advisering 
Bij alle evenementen ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de organisator. De voorschriften en 
maatregelen inzake corona (het COVID-19 plan) vormen een onderdeel van het veiligheidsplan. De standaard 
werkwijze van advisering blijft onveranderd: de monodisciplinaire advieslijnen blijven bestaan. De 
veiligheidsregio is bereikbaar voor meedenken en advies. 
 

Handhaving 
De handhaving van de voorschriften zoals gesteld in de noodverordening of door de individuele gemeente vindt 
plaats conform de handhavingsstrategie van Veiligheidsregio IJsselland in vier stappen: 

1. Eigen verantwoordelijkheid: De bezoekers en organisatoren hebben een verantwoordelijkheid in het 
naleven van de voorschriften. 

2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Naast verantwoordelijkheid over jezelf hebben bezoekers en 
organisatoren ook verantwoordelijkheid voor een ander. Spreek elkaar aan. 

3. Protocollen brancheverenigingen:  brancheverenigingen stellen protocollen en uitwerkingen op om 
veiligheid te kunnen garanderen . 

4. Handhaving op signalen en excessen: Bij signalen en excessen wordt gehandhaafd volgens de lijn: 
aanspreken, waarschuwen en beboeten. Dit is conform het handhavingskader. De organisator is degene 
die wordt aangesproken. 

 
Handhaving is mogelijk op grond van de voorschriften van de noodverordening en/of vergunning. Er bestaan 
mogelijkheden om over te gaan op een bestuurlijke boete, last onder dwangsom of bestuursdwang.  
 

Richtlijnen bij de planvorming 
1. De organisator ven een vergunningvrij en meldingsplichtig evenement dient ook te voldoen aan de 

landelijke en regionale (corona)voorschriften. 
2. De organisator van een vergunningplichtig evenement moet een aanvraag voor een 

evenementenvergunning indienen. De aanvraag is naast de verplichte onderdelen, ook  voorzien van 
een COVID-19 plan. 

3. Het COVID-19 plan beschrijft op welke wijze aan landelijke en regionale voorschriften wordt voldaan en 
hoe dit wordt geborgd door de organisator.  

4. De gemeente bepaalt of een evenement een doorstroom evenement is. 
5.  Als een vergunning voor een evenement al is afgegeven (of voor dezelfde datum of voor een eerdere 

datum) moet een gewijzigde aanvraag worden ingediend waarbij de gewijzigde omstandigheden 
worden toegelicht. Een COVID-19 plan is daarbij in ieder geval vereist.  

6. De organisator ontvangt bijlage 3 van de integrale COVID-19 evenementen werkwijze voor het 
evenement plaatsvindt. 

 

Richtlijnen tijdens het evenement 

1. Iedereen moet zich houden aan de landelijke voorschriften en de noodverordening 
2. De organisator van een vergunningplichtig evenement stelt huisregels op, conform het veiligheids- en 

COVID-19 plan van het evenement. 
3. De organisator van een vergunningplichtig evenement zorgt voor duidelijke en gescheiden looproutes 

en houdt bij hoeveel bezoekers er op het evenemententerrein aanwezig zijn.  
4. De organisator houdt toezicht door herkenbare toezichthouders. Zij houden toezicht op de 

voorschriften en huisregels. Hier wordt gewerkt conform de handhavingsstrategie. 
5. Indien de organisator tijdens het evenement de coronamaatregelen niet kan waarborgen, wordt 

conform de handhavingsstrategie gehandhaafd, waarbij in het uiterste geval het evenement wordt 
stilgelegd. 

6. De organisator is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften. 


