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Werkwijzer Coronamaatregelen bij evenementen 
Aanvullend op het reguliere proces is er nu een extra stap: de ‘’Covid-19 toets’’. Omdat Covid-19 in relatie tot evenementen nieuw is, is 
niet alles bekend. Gaandeweg worden er ervaringen opgedaan en op basis daarvan wellicht ook aanpassingen in dit document. Het blijft 
een dynamisch proces. Het kan zijn dat er onderdelen of vragen zijn die niet van toepassing zijn op uw evenement.  
 
Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente. 
 
Vanwege Covid-19 moet de organisator aan kunnen tonen op welke manier er invulling wordt gegeven aan de algemene regels van de 
noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Net als voor andere risico’s moet er beschreven staan welke Covid-19-
maatregelen worden getroffen.  
 
Reguliere behandelaanpak  
Om tot de behandelaanpak voor de vergunningaanvraag te komen wordt in Zuid-Holland Zuid de risicoscan gebruikt die evenementen 
categoriseert op basis van risico's. Aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier, plattegrond en draaiboek wordt de risicoscan 
ingevuld. Op basis daarvan wordt bepaalt of voor een evenement advies van (één van) de (interne gemeentelijke/hulp-)diensten 
wenselijk/noodzakelijk is. Deze reguliere stap in het evenementenproces blijft bestaan en op basis van de uitkomsten van deze scan kan 
overgegaan worden tot het adviestraject. 
 
Covid-19 risicoscan  
De Covid-19 risicoscan is erop gericht om inzicht te geven in de eventuele bij het evenement aanwezige Covid-19 risicofactoren. De Covid-
19 risicoscan is bedoeld om evenementen te kunnen beoordelen of een nadere analyse en advies op Covid-19 risicofactoren noodzakelijk 
is. Ter illustratie: uit een reguliere behandelmethode wordt een evenement geclassificeerd als een klasse A (laag risico) evenement. Toch 
kunnen er bij dit evenement wel specifieke factoren aanwezig zijn die risicoverhogend zijn ten aanzien van Covid-19. Door de Covid-19 
risicoscan als aanvulling op de reguliere methode te gebruiken wordt dit inzichtelijk en ontstaat de mogelijkheid voor nadere analyse en 
advies. 
 

Is er een risicovolle doelgroep1 op het evenement 
aanwezig? 

Nee  
 

Ja  

Zijn bij evenementen met meer dan 250 bezoekers 
de bezoekers/deelnemers (achteraf) te herleiden? 

Ja   Nee Een deel van de groep  

Hoe komen de bezoekers/deelnemers overwegend 
naar het evenement? 

Eigen vervoer/Georganiseerd 
vervoer 

OV  

Vindt het evenement binnen2 of buiten plaats? Buiten  Binnen  Zowel binnen als 
buiten 

Kan van de organisatie redelijkerwijs verwacht 
worden dat zij uitvoering geven aan de veiligheids- 
en gezondheidsmaatregelen? 

Ja 
 
 

Nee  

 
Na de Covid-19 risicoscan 
Bij één of meerdere antwoorden in een rood vak is een nadere analyse op deze factoren noodzakelijk. De rode vakken dienen daarbij als 
indicator op welke punten in de vergunningaanvraag men alert moet zijn. Organisatoren moeten kunnen aantonen (bijvoorbeeld in het 
veiligheidsplan) dat zij maatregelen hebben getroffen om deze risico’s weg te nemen.  
 
Algemene Covid-19 maatregelen waar een organisator aan moet denken  
 hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers 1,5 meter afstand kunnen houden?  
 hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven?  
 hoe wordt er gezorgd voor de stromen van personen met betrekking tot gebruik sanitaire voorzieningen?  
 welke hygiëne maatregelen worden er getroffen voor het tegen gaan van verspreiding van het virus?  
 als er zitplaatsen zijn, hoe wordt er gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven?  
 
 

                                                           
1 Onder risicovolle doelgroep wordt verstaan: 70+ en volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten  (definitie RIVM) evenals een 
doelgroep waarbij er kans is op niet in acht neming van de basisregels (1,5 meter). 
2 Onder binnen wordt verstaan: een gebouw of een bouwsel met een besloten ruimte. Een tent met drie geheel open zijden wordt gezien als 
een overkapping en daarmee als buiten. 
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