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Ontwikkelingen evenementen 2021   
De derde golf van besmettingen is gelukkig op z’n retour. Er zijn nu ook al lichtpuntjes voor de 
evenementensector. Er wordt volop gevaccineerd waardoor een heropening van de samenleving en 
versoepeling van de coronamaatregelen steeds dichterbij komen. De situatie in de sector is echter nijpend en 
het herstel vereist een lange adem, naar verwachting tot eind 2023. De organisatie van evenementen biedt 
nog vele organisatorische en financiële uitdagingen. De versnelde versoepelingen die het kabinet 18 juni 
bekend maakte tijdens de persconferentie, hebben veel impact op de mogelijkheden en voorwaarden 
waaronder evenementen weer kunnen plaatsvinden. Met 30 juni als ingangsdatum voor het weer toestaan 
van (grote) evenementen, is er direct werk aan de winkel. Maar het is allemaal nog niet zo eenvoudig, want 
op meerdere vlakken zijn de maatregelen nog niet allemaal even duidelijk. Op dit moment wordt alle inzet 
gedaan om lokaal, maar ook regionaal en landelijk, zaken snel helder te krijgen. Goede communicatie met 
organisatoren, maar ook met partners, bezoekers en inwoners van de stad, is dan ook cruciaal. Dit wordt op 
zeer korte termijn ingezet.  
 
Eén van de uitgangspunten sinds het begin van de coronamaatregelen is om in een vroegtijdig stadium 
contact en overleg te hebben tussen de betrokken organisatoren en de gemeente. Dit zetten we in de 
komende periode voort. Een tweede uitgangspunt is om -ondanks alle beperkingen die er waren en ook deels 
blijven voor de organisatie van evenementen- ook te kijken naar perspectief. Wat kan wél, wat zijn daarvoor 
de vereiste omstandigheden en voorwaarden, en op welke wijze kunnen we daarin samen optrekken?  
 
Evenementen vanaf 30 juni op voorwaarden mogelijk  
Vanaf 30 juni kunnen evenementen onder voorwaarden, zoals het gebruik van toegangstesten of een herstel- 
of vaccinatiebewijs, met 100% van de bezoekerscapaciteit georganiseerd worden. Ook de 1,5 meter afstand 
kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. Het kabinet heeft op basis van de onderzoeksresultaten 
van Fieldlab Evenementen besloten om de routekaart hiervoor aan te passen. Meerdaagse evenementen met 
overnachting(en) zijn vanaf eind juli ook weer mogelijk. Daarbij gelden extra voorwaarden zoals tussentijds 
testen.  
 
Fieldlab Evenementen heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe evenementen veilig en verantwoord 
georganiseerd kunnen worden in tijden van een pandemie. Zij concludeerden onder meer dat alle type 
evenementen veilig kunnen plaatsvinden wanneer er gebruik wordt gemaakt van een coronatest vooraf en 
gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers. Het OMT heeft naar aanleiding van deze resultaten 
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geadviseerd dat het vanaf 30 juni weer verantwoord is om evenementen te organiseren met 100% van de 
reguliere bezoekerscapaciteit. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet iedere bezoeker zich vooraf 
laten testen of in het bezit zijn van een vaccinatie- of herstelbewijs. De coronatest mag maximaal 40 uur voor 
binnenkomst bij het evenement afgenomen worden. Het gebruik van toegangsbewijzen is nadrukkelijk 
optioneel en de keuze van de organisatie.  
 
Voor kleine en grote evenementen zonder toegangstesten en vaccinatiebewijzen, gelden de volgende 
voorwaarden: 

- Bezoekersnorm: 100% van de 1,5 meter capaciteit; 
- Registratie en triage; 
- Verplichte placering 
-  

Om te kunnen voldoen aan deze voorwaarden, is een gecontroleerde in- en uitstroom noodzakelijk. 
Dit zou kunnen betekenen dat een evenement omhekt moet zijn of in ieder geval moet plaatsvinden op een 
afsluitbaar terrein.   
 
*Zie bijlage voor meer informatie over voorwaarden voor evenementen per 30 juni 2021  
 
Voorbereidingen evenementen 2021 gestart  
Vanaf mei was het mogelijk om evenementenvergunningen aan te vragen. Advisering en toetsing vraagt op 
dit moment veel flexibiliteit en tijd van interne en externe (veiligheids-)diensten. In nauwe samenwerking 
met organisatoren, zijn de voorbereidingen al een aantal maanden geleden gestart. Ook al is veel nu nog 
onzeker. Met deze voorbereiding is veel voorwerk en (pre-)toetsing al is gedaan. Dat kan zorgen voor een 
snel en efficiënt vergunningenproces. Omdat in de afgelopen maanden nog niet zeker was wat wel of niet 
mogelijk zou zijn, betekent dit in veel gevallen een voorbereiding op diverse scenario’s. Vorig jaar is vanuit de 
gemeente een crisisteam evenementen ingericht, bestaande uit interne afdelingen als veiligheid, 
vergunningen, economie/evenementen, gebiedsbeheer en externe partijen als politie, Veiligheidsregio 
Kennemerland, GGD GHOR en brandweer. Dit team werkt nog steeds in dezelfde vorm, heeft korte lijnen met 
elkaar en schakelt regelmatig en snel. Naast dat het evenemententeam op dit moment is gestart met de 
voorbereidingen van de al geplande (grote) evenementen, staat het team ook klaar om zo snel mogelijk te 
kunnen inspringen op de ontwikkelingen met tussentijds advies en het beoordelen van nieuwe aanvragen 
voor -kleinschalige- evenementen.  
 
Kleinschalige initiatieven en evenementen 
Na een jaar met beperkingen, is er grote behoefte aan ontmoeting en samenzijn. We verwachten dat dit zich 
gaat uiten in de toename van het aantal aanvragen en meldingen voor kleinschalige initiatieven en 
evenementen. De gemeente gaat zorgen, binnen de mogelijkheden die er nu zijn, voor een snel en efficiënt 
vergunningenproces. Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met de geldende voorwaarden voor zowel 
grote als kleine evenementen. Dat betekent dat voor bepaalde kleinschalige evenementen gewerkt zou 
moeten worden met omhekken, registratie en het hanteren van de 1.5 meter maatregel óf met 
toegangsbewijzen (coronatest of vaccinatiebewijs). Dit is noodzakelijk voor een gecontroleerde in- en 
uitstroom. Dit vraagt zowel organisatorisch als financieel veel van de (vaak vrijwillige) organisator. Ook 
merken we dat er veel vragen en onduidelijkheden zijn over het organiseren van een evenement, hoe klein of 
groot dan ook, in coronatijd. Het evenemententeam is erop ingericht dit soort initiatieven nog vóór de 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-evenementen


 

 

 

 Kenmerk: 2018/696066 3/5 

 

vergunningaanvraag te bespreken met de organisator. Zo kan informatie worden gedeeld en advies worden 
gegeven over het organiseren van een evenement in coronatijd. Op basis van deze informatie kan een 
initiatiefnemer een besluit nemen tot het aanvragen van een vergunning of het maken van een melding.  
 
Financiële gevolgen evenementen 
Door de coronamaatregelen hebben veel evenementen geen doorgang kunnen vinden in 2020. 
De evenementen stonden vorig jaar al grotendeels in de steigers op het moment van corona.  Dat betekent 
dat organisatoren te maken hadden met hoge gemaakte kosten. We hebben met de bestaande 
evenementensubsidie in dat jaar kunnen ondersteunen in gemaakte kosten en/of in ondersteuning in een 
alternatieve vorm van het evenement. 
 
Evenementensubsidie 2021 en noodfonds Haarlemse evenementen en festivals 2021  
Het evenementenbudget is vrijwel geheel ingedeeld voor 2020-2023. Dat betekent dat er in principe geen 
extra ruimte in het bestaande budget zit om Haarlemse evenementen dit jaar extra te ondersteunen.  
De gesubsidieerde evenementen Bloemencorso, Koningsdag en Bevrijdingspop zijn dit jaar geannuleerd 
vanwege de coronasituatie. Het Bloemencorso en Bevrijdingspop hebben dit jaar uitgebreid ingezet op een 
alternatief online programma in combinatie met activaties.  Dit heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. De 
evenementen zijn op een andere manier toch zichtbaar en relevant gebleven en hebben zo ook bezoekers, 
vrijwilligers, sponsoren en subsidiënten kunnen behouden. Vanuit deze evenementen kunnen we vooralsnog 
uitgaan van een resterende evenementensubsidie á € 80.000,- i.v.m. lagere kosten voor het alternatieve 
programma. De € 80.000,- zal helaas niet toereikend zijn om de Haarlemse evenementen dit jaar de 
ondersteuning te bieden die zij hard nodig hebben. Als evenementen straks weer mogelijk zijn, dan worden 
vooralsnog flink wat aanvullende coronamaatregelen vereist. Van organisatoren vraagt dit extra investering 
op het gebied van beveiliging, verkeersregelaars, EHBO, inrichting, gezondheidscheck, testmogelijkheden etc. 
Meer investering, terwijl er minder inkomsten binnen komen. De verwachting is dat evenementen in meer 
kleinschalige vorm georganiseerd kunnen worden, dat betekent minder horeca-/ticketinkomsten. Verder 
merken we dat steeds meer sponsoren en subsidiënten zich terug trekken.  
 

• Vanuit de resterende € 80.000,- evenementensubsidie 2021, wordt ingezet op ondersteuning van de 
niet-gesubsidieerde evenementen (met groot belang voor de stad), die extra moeten inzetten op 
corona(veiligheids-)maatregelen, het herstellen van publieksbereik en/of op tekorten in de 
begroting/de reserves. Daarnaast wordt een klein deel van deze resterende evenementensubsidie 
flexibel ingezet op uitvoerende zaken rondom evenementen.  

 

• De gesubsidieerde evenementen worden extra ondersteund vanuit het noodfonds Haarlemse 
evenementen en festivals 2021 á € 125.000,- met betrekking tot extra inzet op corona(veiligheids-
)maatregelen, het herstellen van publieksbereik en/of op tekorten in de begroting/de reserves.  

 
Herstelplan 
Eind mei 2021 heeft het college via de Kadernota 2022 de raad voorgesteld middelen ter beschikking te 
stellen voor de herstelfase na de coronacrisis in 2021 en 2022 (€ 500.000 per jaar). Deze middelen worden 
aangewend om een extra impuls te kunnen geven aan bestaande maatregelen, of in te zetten voor nieuwe 
maatregelen die kunnen bijdragen aan het herstel van de Haarlemse samenleving. Daarbij is aangetekend dat 
in eerste instantie zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande middelen en externe 
financieringsbronnen, zoals aanvullende rijksmiddelen. Indien er meer nodig blijkt te zijn, kan een eventuele 
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aanvulling of extra impuls vanuit het budget voor het herstelpakket worden overwogen. Vanuit het 
Herstelplan wordt budget beschikbaar gesteld ter ondersteuning van kleinschalige evenementen die de 
komende maanden moeten inzetten  op aanvullende coronamaatregelen. 
 
Provinciaal fonds 
De Provincie Noord-Holland heeft een extra noodfonds beschikbaar gesteld voor evenementen die 
plaatsvinden na 1 juli. Dit betreft een bedrag van € 100.000,- te verdelen over een aantal evenementen in de 
provincie. Het Veerplas Festival is het enige Haarlemse evenement dat een toekenning heeft mogen 
ontvangen voor de editie dit jaar (voornamelijk vanwege de inzet op de jonge doelgroep).  
Tevens is er vanuit het jongerenbudget voor initiatieven in coronatijd, een bedrag beschikbaar gesteld ter 
ondersteuning van de organisatie van het Veerplas Festival. Met name omdat het Veerplas Festival vooral is 
ingericht op een brede, jonge doelroep. De doelgroep die op dit moment vooral enorme behoefte heeft aan 
festivals, ontlading en samenzijn. De verwachting is dat er op korte termijn een aanvullende subsidie 
beschikbaar wordt gesteld vanuit de Provincie Noord-Holland voor evenementen met een regionale 
uitstraling, evenementen die de economie stimuleren en een focus hebben op jongeren, ontmoeting en 
duurzaamheid. We zijn hier over in gesprek met de provincie Noord-Holland en organisatoren.  
 
Garantiefonds evenementen 
Vanuit de evenementensector was veel hoop gevestigd op het landelijk garantiefonds evenementen.  
Helaas biedt dit garantiefonds vrijwel geen mogelijkheden voor Haarlemse evenementen. Vrij toegankelijke 
evenementen kunnen geen aanspraak maken op het garantiefonds. Helaas hebben we in Haarlem vooral veel 
vrij toegankelijke evenementen en festivals. Daarnaast is een vereiste dat een evenement de afgelopen twee 
jaar heeft gewerkt met een annuleringsverzekering. Helaas is dit vaak zo kostbaar, dat een 
annuleringsverzekering voor de meeste evenementen financieel niet haalbaar is. De enige twee Haarlemse 
evenementen die mogelijk in aanmerking kunnen komen, zijn Veerplas Festival en Tapt Festival Haarlem. 
Zonder dit garantiefonds is het organiseren van evenementen in coronatijd een groot financieel risico. Toch is 
het noodzakelijk dit jaar niet voorbij te laten gaan. Vooral vanwege het feit dat relevantie en zichtbaarheid 
van het evenement, binding met vrijwilligers en bezoekers, maar ook met sponsoren en subsidiënten 
behouden moeten worden. Dit is van groot belang om de continuïteit van de Haarlemse evenementen te 
kunnen blijven waarborgen.  
 
Politiecapaciteit evenementen 
Zeker voor de hulpdiensten geldt dat in het kader van de (jaar)planning gekeken wordt naar de situatie in de 
hele regio. De ontwikkelingen, zoals verplaatsingsverzoeken en nieuwe evenementen, kunnen van invloed 
zijn op de inzetbaarheid van de hulpdiensten. Als er een enorme druk komt op de regionale 
evenementenkalender, betekent dat uiteraard iets voor de inzet van hulpdiensten en dus (mogelijk) het 
doorgaan van evenementen. Er vindt regelmatig afstemming plaats met andere (regio)gemeenten en de 
veiligheidsdiensten. We zien in ieder geval een zorg voor mogelijk nieuwe (ook kleinschalige) evenementen. 
De eventueel benodigde politiecapaciteit is een uitdaging, waar we de komende tijd alert op moeten zijn. 
Met organisatoren wordt op dit moment gekeken naar extra inzet op bijvoorbeeld beveiligings- en 
verkeersprofessionals.  
 
Webinar ‘Haarlemse evenementen 2021’ 
De gemeente heeft op woensdag 26 mei een webinar georganiseerd voor organisatoren van Haarlemse 
evenementen en de belangrijkste samenwerkingspartners in de stad. Er is grote behoefte aan kennisdeling, 
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de actuele ontwikkelingen op het gebied van evenementen en verbinding tussen organisatoren onderling. 
Panelleden met expertise vanuit het werkveld evenementen gingen met elkaar en met organisatoren in 
gesprek over het aankomend, onzekere evenementenseizoen. Belangrijkste doel van dit webinar, is met 
elkaar te kijken naar het licht aan het eind van de tunnel met relevante en bruikbare informatie en tools.  
  
Communicatie 
De nieuwe versoepelingen bieden een kans en tegelijkertijd ook een risico voor grootschalige en kleinschalige 
evenementen in Haarlem. Dit vraagt om een adequate en heldere communicatie, zowel tussen de 
organisatoren, de gemeentelijke afdelingen en externe (veiligheids-)diensten, maar zeker ook voor media en 
publiek. In week 26/27 wordt het communicatieplan uitgevoerd.  
  
Bijlagen: 

- Haarlem Evenementenkalender 2021 
- Informatie voorwaarden voor evenementen per 30 juni 2021 
- Format coronaplan evenementen Kennemerland 2021 

 
 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 
de secretaris                                             de burgemeester 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Haarlem Evenementenkalender 2021      Versie 2 juni 2021 

 

In verband met ontwikkelingen omtrent het coronavirus, kan het zijn dat geplaatste evenementen geen 

doorgang kunnen vinden. Wij raden je aan om voorafgaand aan een evenement de desbetreffende 

website of www.haarlem.nl te raadplegen voor eventuele wijzigingen.  

Vragen, opmerkingen of tips kunnen worden gemaild naar de evenementencoördinator van de 

gemeente Haarlem, Chantal Baas,  cbaas@haarlem.nl  

 
 

 

JUNI 
 

Evenement  : ShoppingWeekend Haarlem (geannuleerd) 
Locatie  : Haarlemse binnenstad 

Datum   : vrijdag 25 t/m zondag 27 juni 2021 

Website  : www.haarlemshoppingnight.nl  

 

Evenement  : Boekenmarkt Haarlem (geannuleerd) 
Locatie  : Grote Markt 

Datum   : zondag 27 juni 2021 

Website  : www.haarlem.nl   

 

JULI 
 

Evenement  : Spaarnestad Concert  

Locatie  : Bakenessergracht  

Datum   : zaterdag 3 juli 2021 

Website  : www.spaarnestadconcert.nl  

 

Evenement  : Parksessies (geannuleerd)  

Locatie  : Vlooienveld, de Hout 

Datum   : Woensdag 14 juli t/m zaterdag 17 juli 2021 

Website  : www.parksessies.nl 

 

Evenement  : Internationaal Orgelfestival (geannuleerd, alleen online/kleinschalige activiteiten) 
Locatie  : Diverse locaties 

Datum   : maandag 19 juli t/m zaterdag 24 juli 2021 

Website  : www.organfestival.nl 

 

Evenement  : Veerplas Festival  
Locatie  : Veerplas 

Datum   : zaterdag 24 juli 2021 

Website  : www.veerplasfestival.nl  

 

Evenement  : Tapt Haarlem 

Locatie  : Reinaldapark  

Datum   : Vrijdag 30 juli t/m zaterdag 31 juli 2021 

Website  : https://taptfestival.nl/  
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AUGUSTUS 
 

Evenement  : Haarlem Culinair  

Locatie  : Grote Markt  

Datum   : donderdag 5 t/m zondag 8 augustus 2021 

Website  : www.haarlemculinair.nl  

 

Evenement  : Haarlem Jazz & More  

Locatie  : Grote Markt en omgeving 

Datum   : woensdag 18 t/m zondag 22 augustus 2021 

Website  : www.haarlemjazzandmore.nl 

 

Evenement  : ProefPark Haarlem  

Locatie  : Kenaupark 

Datum   : vrijdag 27 t/m zondag 29 augustus 2021 

Website  : www.proefparkhaarlem.nl 

 

SEPTEMBER 
 

Let op! In het weekend van 3-5 september vindt de Formule 1 plaats in Zandvoort!  

 

Evenement  : Gluren bij de Buren  

Locatie  : in tuinen van huizen - geen publieke (buiten)locaties  

Datum   : zondag 5 september 2021 

Website  : www.glurenbijdeburen.nl 

 

Evenement  : Schalkwijk aan Zee  

Locatie  : Molenplaspark 

Datum   : zondag 5 september 2021 

Website  : www.schalkwijkaanzee.nl 

 

Evenement  : Open Monumentendagen Haarlem cultuurweekend 

Locatie  : Haarlemse binnenstad 

Datum   : zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 

Website  : www.visithaarlem.com 

 

Evenement  : Korenlint cultuurweekend 

Locatie  : Diverse monumentale locaties 

Datum   : zaterdag 11 en zondag 12 september 2021  

Website  : www.korenlint.nl 

 

Evenement  : De Grootste Band van Nederland (DGBVN) cultuurweekend 

Locatie  : Kenaupark   

Datum   : zondag 12 september 2021  

Website  : www.dgbvn.nl 

 

Evenement  : Shoppingnight Haarlem (weekend)  

Locatie  : Haarlemse binnenstad 

Datum   : vrijdag 17 t/m zondag 19 september 2021 

Website  : www.haarlemshoppingnight.nl 

 

Evenement  : Haarlem Swim To Fight Cancer (kleinschalige vorm) 

Locatie  : Het Spaarne  

Datum   : zondag 19 september 2021 

Website  : www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer-haarlem/home 

 

 

 

 

http://www.haarlemculinair.nl/
http://www.haarlemjazzandmore.nl/
http://www.proefparkhaarlem.nl/
http://www.glurenbijdeburen.nl/
http://www.schalkwijkaanzee.nl/
http://www.visithaarlem.com/
http://www.korenlint.nl/
http://www.dgbvn.nl/
http://www.haarlemshoppingnight.nl/
http://www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer-haarlem/home


 

 

Evenement  : Taptoe Mars der Muzikanten Haarlem (geannuleerd) 

Locatie  : Kennemer Sporthal  

Datum   : zaterdag 25 september 2021  

Website  : www.marsdermuzikanten.nl  

 

Evenement  : Halve van Haarlem Walk 

Locatie  : Haarlemse binnenstad, startlocatie Nieuwe Kerksplein 

Datum   : zaterdag 25 september 2021 

Website  : https://www.halvevanhaarlem.nl/ 

 

Evenement  : Halve van Haarlem  

Locatie  : Grote Markt (startlocatie) en omgeving Haarlem  

Datum   : zondag 26 september 2021 

Website  : https://www.halvevanhaarlem.nl/ 

 

OKTOBER 
 

Evenement  : De Grootste Band van Nederland (DGBVN) (back-up voor 12 september) 

Locatie  : Kenaupark  cultuurweekend (bij slecht weer op 12/9, verplaatsen naar 3/10) 

Datum   : zondag 3 oktober 2021  

Website  : www.dgbvn.nl 

 

Evenement  : Grachtenloop  

Locatie  : Haarlemse binnenstad e.o. 

Datum   : vrijdag 29 oktober 2021 

Website  : www.grachtenloop.nl 

 

NOVEMBER 
 

Evenement  : Kunstlijn Haarlem  

Locatie  : Ateliers in de Binnenstad 

Datum   : vrijdag 5 november t/m zondag 7 november 2021 

Website  : www.kunstlijnhaarlem.nl 

 

Evenement  : Urban Walk Haarlem (geannuleerd) 

Locatie  : Binnenstad 

Datum   : zaterdag 6 november 2021 

Website  : www.urbantrailseries.nl 

 

Evenement  : KLM Urban Trail Haarlem 

Locatie  : Binnenstad 

Datum   : zondag 7 november 2021 

Website  : www.urbantrailseries.nl 

 

Evenement  : Intocht Sinterklaas Haarlem 

Locatie  : Binnenstad Haarlem 

Datum   : zondag 14 november 2021 

Website  : www.sintintochthaarlem.nl  

 

Evenement  : Viering Verjaardag van Haarlem  (vorm moet nog worden bepaald)  

Locatie  : In heel Haarlem  

Datum   : Weekend 19-21 november 2021 (verjaardag op dinsdag 23 november) 

Website  : www.verjaardaghaarlem.nl 
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Evenement  : Shoppingweekend Haarlem Black Friday  

Locatie  : Haarlemse binnenstad 

Datum   : vrijdag 26 november t/m zondag 28 november 2021 

Website  : www.haarlemshoppingnight.nl  

 

DECEMBER 
 

Evenement  : Kerstmarkt Haarlem  

Locatie  : Grote Markt en omgeving  

Datum   : vrijdag 10 t/m zondag 12 december 2021  

Website  : www.haarlem.nl 

 

Evenement  : Santa Run Haarlem  

Locatie  : Grote Markt en omgeving  

Datum   : vrijdag 17 december 2021 

Website  : www.runninghrlm.nl  

 

Evenement  : Kerstcircus Haarlem  

Locatie  : Reinaldapark  

Datum   : woensdag 22 december 2021 t/m 9 januari 2022. 

Website  : www.kerstcircus-haarlem.nl  

 

Evenement  : Kerstsamenzang Grote Markt  

Locatie  : Grote Markt  

Datum   : vrijdag 24 december 2021 

Website  : www.kerstsamenzang.nl 

 

Evenement  : Kerstsamenzang Nieuwe Kerksplein  

Locatie  : Nieuwe Kerksplein  

Datum   : vrijdag 24 december 2021 

Website  : www.haarlem.nl 
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Voorwaarden voor evenementen per juni 2021 
 

Vanaf 26 juni:  zijn alle evenementen die behoren tot de reguliere exploitatie van publieke plaatsen, zoals 
horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodium toegestaan. Dit houdt in dat locaties waar mensen 
een vaste zitplek hebben 100% van de 1,5 meter capaciteit kunnen gebruiken. En voor doorstroomlocaties kan 
1 bezoeker per 5m2 ontvangen worden. Hiervoor gelden de voorwaarden die voor de betreffende sector 
gelden.  
 
Vanaf 30 juni: zijn eendaagse en meerdaagse vergunnings- en meldplichtige evenementen toegestaan. 
Eendaagse evenementen die werken met toegangsbewijzen kunnen, onder voorwaarden, met 100% van de 
bezoekerscapaciteit worden georganiseerd.  
 

Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen 

• Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. 
Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen;  

• Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten); 
• Het evenement heeft maximaal 25.000 bezoekers; 
• Het evenement duurt maximaal 24 uur; 
• 1 overnachting is toegestaan;  
• Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers; 
• Reserveren is verplicht;  
• Gezondheidscheck is verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het 

evenement);  
• 1,5 meter afstand houden is niet verplicht; 
• Een vaste zitplaats is niet verplicht;  
• Mondkapjes zijn niet verplicht;  
• Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers frequent een zelftest afnemen, bij voorkeur 

direct voorafgaand aan het evenement en in ieder geval niet langer dan twee dagen daaraan 
voorafgaand;  

• Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend 
geadviseerd zich te laten testen bij de GGD; 

• Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente. 

Vanaf 25 juli zijn ook meerdaagse evenementen toegestaan.  

Daarbij gelden extra voorwaarden:   
• Het maximum van 24 uur en 25.000 bezoekers per dag vervalt. Meerdaagse evenementen met 2 of 

meer overnachtingen zijn dan weer mogelijk; 
• Als de geldigheidsduur van de test verlopen is moeten bezoekers opnieuw gecontroleerd worden op 

een negatieve testuitslag voordat ze van de camping naar het festivalterrein mogen. Over hoe het 
testen en de controle daarop precies in zijn werk gaat, vinden overleggen plaats tussen het Rijk en de 
sector; 

• Er is een professionele testfaciliteit op het terrein; 
• Als een bezoeker op het evenement positief getest is dan moet het vervoer naar huis veilig 

plaatsvinden met zo min mogelijk besmettingsrisico voor anderen. 

Afwijkende voorwaarden voor geplaceerde evenementen – zonder toegangstesten: 

• Bezoekersnorm: 100% van de 1,5 meter capaciteit; 

• Registratie en triage; 

• Verplichte placering 
 



Voor doorstroom evenementen en ongeplaceerde evenementen – zonder toegangstesten: 
 

• Bezoekersnorm: 1 bezoeker per 5m2 (met onderling 1,5 meter afstand); 

• De organisator draagt zorg voor het kunnen waarborgen van de 1,5 meter afstand tussen bezoekers 
en het niet overschrijden van het maximum aantal bezoekers via crowdcontrol en werken met 
gescheiden bezoekersstromen (incl. bij sanitair); 

• Mondkapjes (bij verplaatsing binnen) 

• Dringend advies voor vooraf testen van medewerkers via zelftesten beschikbaar gesteld door 
werkgever; 

• Lokale voorwaarden voor evenementen (evt. meldingsplicht, vergunningverlening) gelden, waarbij 
ook rekening wordt gehouden met beschikbare politie- en BOA-capaciteit. Dit zelfde geldt voor de 
capaciteit in het OV: indien nodig kan er een vervoersplan aan organisatoren worden gevraagd. Ook 
wordt getoetst of de organisator zorg kan dragen dat de 1,5 meter afstand tussen publiek in acht 
wordt genomen. 

 
 
Testen voor Toegang 

Wilt u een vergunningsplichtig- en/of groot evenement organiseren met toegangstesten? Om gebruik te 
kunnen maken van Testen voor Toegang, moet je de benodigde testcapaciteit aanmelden. Hierbij is een 
bewijs van een vergunning of een vergunningsaanvraag nodig van de gemeente van het evenement. 
Weten wanneer je je benodigde testcapaciteit moet aanmelden? Bekijk de website van de 
Rijksoverheid voor meer informatie.  
 
Overige (kleinere) evenementen en doorlopende activiteiten die in aanmerking komen voor Testen voor 
Toegang hoeven zich niet apart aan te melden; voor de testvraag die hieruit voortkomt zijn inschattingen 
gemaakt.  
 
Als je een evenement wilt organiseren met toegangstesten, dan moet u uw evenement aanmelden: 

• als voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en hier minimaal 1.000 
bezoekers aan deelnemen, of; 

• als uw evenement plaatsvindt in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er 
hieraan tenminste 3.000 bezoekers deelnemen; 

• De aanmelding van uw evenement wordt gebruikt om in de planning van de beschikbare testcapaciteit 
zoveel mogelijk rekening te houden met uw evenement; 

• Overige (kleinere) evenementen die in aanmerking komen voor testen voor toegang hoeven zich niet 
apart aan te melden; voor de testvraag die hieruit voortkomt zijn inschattingen gemaakt.  

  
Aanmelden kan via: Aanmelden (testenvoortoegang.org) en meer informatie over Testen voor Toegang is te 
vinden op: Testen voor toegang - Laat je testen voor toegang (op deze site is ook een Q&A rondom Testen voor 
Toegang te vinden)  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/06/02/testen-voor-toegang-informatie-voor-organisatoren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/06/02/testen-voor-toegang-informatie-voor-organisatoren
https://testaanbieder.testenvoortoegang.org/capaciteit/
https://testenvoortoegang.org/organisatoren?fbclid=IwAR0_hpQaU8AXNUQ7fneuCgSwn8ny4tnElYnnvpd54Yp1jYBuck2ZLKrxcSI


Format coronaplan evenementen 2021                                                                   1 
 

Format Coronaplan voor evenementen 
Versie juni 2021 
 

Het is aan elke organisator om maatregelen te treffen  

om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor dient u een 

coronaplan op te stellen waarin u omschrijft op welke wijze u dat vorm zult gaan geven. Aan de hand 

van de punten hieronder kunt u een dergelijk plan opstellen. Dat plan wordt getoetst. Het kan zijn 

dat bepaalde punten niet van toepassing zijn op uw evenement, dan kunt u dat aangeven. Heeft u 

vragen? Neem contact op met de gemeente. 

Voordat u het format gaat invullen → 

1) Zorg dat u op de hoogte bent van de algemene maatregelen om verspreiding van het corona 
virus te voorkomen: COVID-19 | RIVM 

2) Zorg dat u op de hoogte bent van de huidige maatregelen omtrent evenementen. Voor de 
meest recente maatregelen: Het coronavirus en de horeca en evenementen | Coronavirus 
COVID-19 | Rijksoverheid.nl  

3) Raadpleeg de website van GGD/GHOR Kennemerland  voor algemene informatie bij 
evenementen: Ik organiseer een evenement | GGD Kennemerland 

 

Evenement:  

Plaats:  Datum:  

 

Ligging, vervoer en inrichting terrein n.v.t. 

Beschrijf hieronder hoe u extra (piek)belasting op het OV voorkomt, zorgt voor een 
gefaseerde in- en uitstroom (bijvoorbeeld, stimuleer het gebruik van eigen vervoer, zet 
zelf vervoersmogelijkheden in) 

Beschrijf hoe u zorgt voor de mogelijkheid 1,5 meter afstand te houden bij de 
parkeerplaatsen. 

 

 

 

Bereken en beschrijf hieronder de netto oppervlakte (zonder bouwsels, sanitair, bar, 
tafels en stoelen, etc.) van het beschikbare terrein / de beschikbare ruimte. Bereken en 
beschrijf het aantal bezoekers dat u kwijt kunt en wilt toelaten: 

Geplaceerde setting zonder coronatoegangsbewijzen: 100% van de 1,5 meter capaciteit 

Met coronatoegangsbewijzen: 100% van de reguliere capaciteit 

Doorstroomlocatie: 1 bezoeker per 5m² 

 

 

 

  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
https://www.ggdkennemerland.nl/professionals/ghor/risicobeheersing/evenementen/ik-organiseer-een-evenement
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Maak een duidelijke plattegrond van het terrein / het gebouw met inachtneming van de 
1,5 meter afstand en geef daarop aan: 

• het beschikbare oppervlak; 

• de in- en uitgang(en) / de looproute, stel zo nodig éénrichtingverkeer in (ook 
backstage) en voorkom kruisend publiek; 

• het podium, de bars, foodstands, toiletten, EHBO, nooduitgangen en andere 
aanwezige tijdelijke voorzieningen; 

• alle andere op het terrein / in het gebouw aanwezige relevante aanwezige zaken. 

 

Voeg de uitgewerkte plattegrond bij het coronaplan 

Beschrijf hieronder de afspraken die zijn gemaakt met leveranciers om het aantal 
medewerkers zo beperkt mogelijk te houden; wie wanneer aanwezig is. Beschrijf dit met 
een tijdslijn. 

 

 

 

 

Entree n.v.t. 

Beschrijf hieronder hoe u zorgt voor de spreiding van instromend/uitstromend publiek 
en dat er niet teveel personen rond het terrein zijn? (bijvoorbeeld door reserveren, 
tijdssloten, placeren, enz.).  Beschrijf hoe u omgaat met het eventueel ontstaan van 
wachtrijen en hoe u de 1,5 meter afstand waarborgt (bijvoorbeeld door het plaatsen van 
aanwijzingen op de grond zoals stickers).  

 

 

 

Geef aan of u een maximaal aantal personen wilt toelaten tot het evenement. Zo ja, geef 
het maximaal aantal bezoekers aan en beschrijf hieronder op welke wijze wordt 
toegezien dat het maximaal aantal niet zal worden overschreden.  

 

 

 

Beschrijf hieronder of een eventuele kaartverkoop/reserveringsmogelijkheid op naam 
plaats zal vinden (ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek na een 
besmetting). 

 

 

 

Is er een toegangsprijs: is pinnen of contactloos betalen mogelijk?  
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Beschrijf hieronder welke (hygiëne)voorzieningen (bijvoorbeeld handgel) er voor de 
bezoekers zijn bij de entree. 

 

 

 

Beschrijf hieronder hoe u de gezondheidscheck uitvoert Gezondheidscheck coronavirus | 
RIVM 

Wanneer van toepassing: beschrijf ook de wijze waarop u sneltesten, bewijs van een 
negatieve coronatest of vaccinatiebewijs inzet. 

 

 

 

Wordt er gefouilleerd? Beschrijf dan hieronder hoe de bezoekers en het personeel 
daarbij voldoende worden beschermd. 

 

 

 

 

Publiek / activiteiten 

Beschrijf hieronder hoe u de bezoekers informeert over de corona richtlijnen en de door 
u getroffen maatregelen (voorafgaand aan het evenement, tijdens het evenement 
bijvoorbeeld d.m.v. banners, audiosystemen, borden op duidelijk zichtbare plaatsen, 
belijningen, pictogrammen enz.). 

 

 

 

 

Beschrijf hieronder hoe u de 1,5 meter afstand waarborgt op plaatsen waar bezoekers in 
de wachtrij staan, zoals bij de garderobe, kluisjes, muntenuitgifte, bars, toiletten, enz. 
(Bijvoorbeeld door het plaatsen van aanwijzingen op de grond zoals stickers). 

 

 

 

Beschrijf hieronder op welke wijze bezoekers hun handen kunnen reinigen 
(handdesinfectans, handen wassen) en op welke plekken. 

 

 

 

 

Beschrijf hieronder hoe u voorkomt dat door bepaalde artiesten of programmering 
mensen mee gaan zingen, schreeuwen (bijvoorbeeld door aanpassing programmering). 

 

 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
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Beschrijf hoe u voorkomt dat er geen 1,5 meter afstand wordt gehouden, omdat men 
elkaar door luide muziek / lawaai niet goed verstaat.  

 

 

 

Houd er rekening mee dat mensen bij alcoholgebruik sneller de maatregelen zullen 
overtreden (zoals de 1,5 meter afstand). Beschrijf hoe u daarmee om gaat. 

 

 

 

 

Medewerkers en toezicht 

Beschrijf op welke wijze u de medewerkers informeert over de door u getroffen corona 
maatregelen, welke verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld afstand houden en  
persoonlijke hygiëne) en welke taken zij hebben tijdens het evenement. 

 

 

 

Stel binnen de organisatie medewerkers (gastvrouwen/heren, toezicht, ‘corona-
verantwoordelijken’) aan die → 

• toezien op de naleving van de getroffen maatregelen door de bezoekers en hen zo 
nodig daarop wijzen; 

• toezien op de naleving van de getroffen maatregelen door de andere medewerkers 
en hen zo nodig daarop wijzen; 

• bevoegdheden hebben om passende maatregelen te treffen. 
 
Beschrijf hieronder wat u doet wanneer bezoekers / medewerkers zich niet houden aan 
de voorschriften/aanwijzingen. 

 

 

 

 

 

Maak een telefoonlijst met de namen en nummers van de verantwoordelijke personen 
voor de diverse disciplines in de organisatie (entree, catering, backstage etc.) zodat snel 
contact opgenomen kan worden wanneer dat nodig is. 

 

 
 
 

Algemeen 
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Beschrijf hieronder de schoonmaak in het algemeen: welke handcontactpunten 
(deurknoppen, kranen, enz.) worden veel aangeraakt door bezoekers / wat wordt er 
schoongemaakt / hoe vaak en met welke middelen? 

 

 

 

Beschrijf hieronder op welke wijze er wordt geventileerd in de diverse ruimten?  

 

 

 

Horeca → Leg onderstaande voor aan de horeca wanneer zij zelf zorg dragen voor de 
maatregelen. Zorg dat de maatregelen die zij nemen aan dit coronaplan worden toegevoegd. 

Beschrijf hieronder hoe de medewerkers in de horeca voldoende beschermd zijn 
(bijvoorbeeld 1,5 meter afstand, hekken, kuchschermen, enz.) 

 

 

 

Medewerkers in de horeca moeten de handen kunnen wassen met stromend water en 
zeep. Bezoekers moeten de handen kunnen reinigen. Beschrijf hieronder welke 
voorzieningen er zijn getroffen. 

 

 

 

Beschrijf hieronder hoe de betaling voor consumpties is geregeld (pinnen, consumptie 
bonnen, anders). Hoe wordt gezorgd voor zo min mogelijk handcontactpunten. 

 

 

 

Beschrijf hieronder hoe u ervoor zorgt dat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden 
bij het vormen van wachtrijen (bijvoorbeeld markering op de grond) En/of hoe u de kans 
op wachtrijen verminderd. 

 

 

 

Sanitaire voorzieningen en schoonmaak 

Beschrijf hieronder de looproute naar de toiletten en de looproute vanaf de toiletten.  
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Beschrijf hieronder hoe u ervoor zorgt dat de anderhalve meter afstand gehouden kan 
worden bij het vormen van wachtrijen zowel bij de toiletten als bij de handwas 
gelegenheden (bijvoorbeeld markering op de grond). En/ of hoe u de kans op wachtrijen 
verminderd. 

 

 

 

Bezoekers moeten de handen kunnen wassen met stromend water en zeep. Beschrijf 
hieronder welke voorzieningen zijn getroffen. 

 

 

 

Kan bij de eventueel aanwezige urinoirs en de handenwasgelegenheden voldoende 
afstand gehouden worden? Beschrijf hieronder hoe dat is geregeld. 

 

 

 

Beschrijf hieronder de schoonmaak van de toiletten: hoe vaak / door wie / wat wordt er 
schoongemaakt en met welke middelen? 

 

 

 

 

Tot slot: Zorg dat iedereen op de hoogte is. Bespreek uw coronaplan met alle 
vrijwilligers, medewerkers (van de catering), standhouders en andere personen die op 
het terrein aanwezig zijn of bij de organisatie betrokken zijn. 

 

 
 


