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covid-19 plan
Extra voorwaarden voor het
indienen bij een kennisgeving
of evenementenvergunning
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VOORWAARDEN VOOR INDIENEN
Welke plannen zijn nodig?

Kennisgeving:

Vergunning voor A-evenement:

Vergunning voor B- en C-evenement:
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DE REGELS VANAF 13 NOVEMBER
Evenementen mogen alleen tussen 6:00 - 18:00 uur.
Kunst- en cultuurvoorstellingen hebben geen verplichte sluitingstijd. Dit is voor
bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.
De aanwezige horeca mag alleen zijn geopend tussen 6:00 - 20:00 uur.

Er mogen maximaal 1250 mensen aanwezig zijn per ruimte.
De uitzondering hierop zijn de doorstroomevenementen en doorstroomlocaties.
Er mag geen publiek bij sportwedstrijden zijn.

Iedere bezoeker en deelnemer heeft een Coronatoegangsbewijs.
De organisator controleert de Coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs.

Iedere bezoeker heeft een vaste zitplaats.
De uitzondering hierop zijn de doorstroomevenementen en doorstroomlocaties.

CoronaCheck Scanner
Voor horeca en evenementenorganisatoren is de CoronaCheck Scanner beschikbaar
Deze app kun je gebruiken op alle iOS en Android-telefoons. Dit geldt vanaf Android 6 en
iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer).
De telefoon heeft wel een werkende camera nodig. Heeft de telefoon een een lage
kwaliteit camera? Dan kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes
moeilijk gaat. Test het scannen daarom eerst met de demo QR-code op
www.coronacheck.nl/scanner.

Testen voor Toegang
Heb je (nog) geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs? Laat je dan binnen 24 uur voor de
activiteit testen. Dit kan tot maximaal 2 uur voor de activiteit.
Negatief getest? In de CoronaCheck-app of via coronacheck.nl zet je de testuitslag om in
een coronatoegangsbewijs.
Afspraak voor coronatoegangstest kan via www.testenvoortoegang.org.
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De regels in beeld
Bron: www.rijksoverheid.nl
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covid-19 plan
Evenementen
Inhoud & indeling van het plan
1. Organisatie

Zitplaatsen
Hoe is dit geregeld?

Contactpersoon
Je wijst één contactpersoon aan in de organisatie.
Diegene is verantwoordelijk voor de uitvoering en
het naleven van de corona-maatregelen.

Zet in het plan de contactgegevens met
het mobiel nummer van deze persoon.

Toegangsbewijs
Hoe koopt/krijgt men een toegangsbewijs?
Betalen
Geef aan of men kan pinnen/contactloos
betalen op het evenement

Aansturing
Hoe gaat de coördinatie/aansturing van de
organisatie?

Locatie
Noem de locatie van het evenement.

2. Evenement, locatie en publiek

3. Communicatie

Doorstroom
Geef aan of het een
doorstroomevenement is.
Geef aan of het een doorstroomlocatie is.
Coronatoegangsbewijzen (CTB)
Geef aan dat je werkt met CTB.
Hoe regel je dit?
Waar wordt de CTB gecontroleerd?
Publiek
Publiek = deelnemers, bezoekers en toeschouwers.

Hoeveel publiek verwacht je maximaal?
Verdeel dit in deelnemers, bezoekers
en toeschouwers.
Wat is de doelgroep van het evenement
(inclusief minimum leeftijd)?
Geef aan of er ook risicovolle
doelgroepen komen. Risicovol kan zijn
ouderen (70+), volwassenen met
onderliggende ziekte en/of een
doelgroep die zich niet houdt aan de
basismaatregelen.
Waar komt het publiek vandaan?
Is dit lokaal, regionaal, provinciaal,
nationaal en/of internationaal?
Hoeveel uur is het publiek gemiddeld
aanwezig op het terrein?

Hoe wordt het publiek en de medewerkers
geïnformeerd over de coronamaatregelen?
Denk hierbij aan huisregels, banners,
borden op duidelijke en zichtbare
plekken, website, social media, etc.

4. Gezondheidscheck
Hoe regel je de gezondheidscheck?
Waar wordt de gezondheidscheck gedaan?

Plattegrond evenemententerrein
Hierop zet je sowieso:
Het gebied wat is afgesloten;
In- en uitgangen / toegangscontrole;
Alle obstakels (tenten, horecapunten,
podium, toestellen, etc.);
Zitplaatsen
Nooduitgangen.
Route met looprichting
(bij doorstroomevenementen)
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Hou ook rekening met:
Lokale regelgeving
Evenementen blijven onder voorbehoud
van lokale regels, zoals vergunningen voor
evenementen.

Indeling en inhoud format
Bij het covid-19 plan hou jij je aan de
indeling en inhoud van de formats die in
dit document staan.

Termijnen
Een kennisgeving dien je uiterlijk 4 weken
voor het evenement in.
Een aanvraag voor een evenementenvergunning dien je uiterlijk 16 weken voor
het evenement in.

Verantwoordelijkheid
De aanvrager is verantwoordelijk voor dat
iedereen op de evenementen-locatie zich
houdt aan de RIVM-maatregelen.

Heb je vragen of hulp nodig?
Neem contact op met onze evenementcoördinator Wiebe Kootstra.
Wiebe is bereikbaar op 06-25250365. Mailen
kan naar: wiebe.kootstra@leeuwarden.nl

Vragen over aanvraag voor een vergunning /
kennisgeving?
Deze stel je aan team Vergunningen en
Leefomgeving via
vergunningen@leeuwarden.nl. Bellen kan via
14 058.

Kijk voor de huidige regels op...

www.veiligheidsregiofryslan.nl

www.rijksoverheid.nl

