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Aanbieding COVID-19 evenementen werkwijze

Geachte relatie,
In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s is er de afgelopen
weken hard gewerkt aan het ontwikkelen van een landelijk uniforme, en praktisch toepasbare Integrale
COVID-19 evenementen werkwijze. Bijgaand bied ik u deze met veel plezier aan.
Hulpmiddel
Per 1 juli 2020 zijn evenementen weer voorzichtig aan toegestaan in Nederland. Uiteraard moeten
evenementen voldoen aan de gestelde voorwaarden van het kabinet. De vergunningverlening verloopt
zoals deze normaal gesproken geregeld is: door de lokale autonome bevoegdheid van gemeenten
binnen de geldende juridische kaders. De geldende noodverordening is er daar één van. Bijgevoegde
producten helpen u om lokaal tot een gedegen afweging te komen. Zo bestaat deze werkwijze uit een
handvat voor gemeenten en een handvat voor de (adviserende) hulpdiensten en veiligheidsregio’s.
Ter toelichting op deze integrale werkwijze is er een instructiefilm beschikbaar op YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=r_nZGNzYa_E
Wijze van totstandkoming
Met vertegenwoordiging van de landelijke netwerken politie, brandweer, GHOR/GGD, enkele
gemeenten - en in nauw overleg met de branche - is een breed pallet aan kleuren betrokken bij de
totstandkoming van deze werkwijze. De betrokken projectgroepleden hebben met veel enthousiasme,
onder de nodige tijdsdruk, op een mooie wijze invulling gegeven aan de opdracht. De evenementen
werkwijze is in concept ter consultatie voorgelegd aan diverse partijen zoals; de vier grote gemeenten,
VNG, de Interdepartementale adviesgroep bijeenkomsten COVID-19 (EZK, VWS, OCW, JenV, IenW,
interdepartementale programmadirectie Samenleving & COVID-19), diverse landelijke
programmaraden en kennisteams, een aantal kleinere gemeenten, de alliantie van
evenementenbouwers, (hard)loopevents en kermisbonden. De resultaten van de feedback zijn
besproken en waar mogelijk en noodzakelijk overgenomen.
Dynamisch document
Het is belangrijk om te realiseren dat deze werkwijze, als gevolg van de plotseling aangekondigde
versoepelingen voor evenementen per 1 juli 2020, in een stroomversnelling is geraakt. Dit betekent
dat de Integrale COVID-19 evenementen werkwijze een maand eerder dan gepland is opgeleverd. Wij
zullen daarom al gaandeweg leren en waar nodig aanpassingen aanbrengen. Wij nodigen u van harte
uit om uw ervaringen, good practices en suggesties met ons te delen.

Vragen?
Wij kijken van harte uit naar uw ervaringen met deze werkwijze. Heeft u vragen, suggesties of
opmerkingen? Neem dan contact op met de evenementencoördinator of contactpersoon van uw
veiligheidsregio.
Met vriendelijke groet,
Namens de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s
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Voorzitter Programmaraad Risicobeheersing

