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Beste evenementenorganisator, 

 

Via deze brief willen wij u informeren over de huidige stand van zaken over het 

houden van evenementen.  

 

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 

Per 1 december geldt de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (TWM). Deze heeft 

een looptijd van 3 maanden (tot 1 maart 2021). Indien nodig kan deze wet steeds 

met 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te 

trekken, zodra deze niet meer nodig is. In de TWM is onder andere geregeld dat 

evenementen niet zijn toegestaan. 

 

Hoe ziet het er voor de komende tijd uit? 

Op dit moment is het aantal besmettingen in Nederland te hoog. We bevinden ons 

op de door de Rijksoverheid gepubliceerde routekaart in het risiconiveau ‘Zeer 

Ernstig’. Op de routekaart is aangegeven dat evenementen weer plaats kunnen 

vinden vanaf het niveau ‘Waakzaam’ (50-150 positieve testen per 100.000 

inwoners per week). Pas als het aantal positieve testen onder deze grenswaarde 

komt, is er zicht op mogelijke versoepelingen voor evenementen. 

 

Uitgaande van de routekaart is het aannemelijk dat eerst kleinere evenementen 

(tot 30 personen binnen/40 personen buiten) georganiseerd mogen gaan worden. 

Deze worden, als de besmettingen afnemen, opgevolgd door grotere evenementen 

(60 personen binnen/80 personen buiten). Daarna kunnen we pas weer denken aan 

evenementen met meer dan 100 personen (zowel binnen als buiten).  

 

  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044337&z=2020-12-01&g=2020-12-01


  

   

 Pagina 2 

 

 

 

 

Regionaal uitgangspunt evenementen 

De hulpdiensten (brandweer, politie, GHOR) werken samen vanuit de 

Veiligheidsregio Hollands Midden. Met deze veiligheidsregio is afgesproken om 

gezamenlijk het volgende uitgangspunt te hanteren: 

Grootschalige risico-evenementen (categorie B+ en C) worden niet toegestaan tot 2 

maanden na intrekking van het landelijk verbod op evenementen. Deze termijn is 

nodig om de advisering en het formele vergunningverleningstraject zorgvuldig te 

doorlopen. Evenementenaanvragen voor deze categorieën worden pas formeel in 

behandeling genomen als het landelijk verbod is ingetrokken (of wanneer hier 

concreet zicht op is).  

Dit laatste geldt ook voor meldingen van evenementen waarvoor al een 

doorlopende of meerjarenvergunning is afgegeven. 

 

Wat kunt u nu alvast doen? 

We snappen dat u als organisator (net als wij) uitkijkt naar de periode dat 

evenementen weer toegestaan zijn. Om te zorgen dat de vergunningverlening voor 

evenementen na intrekking van het verbod op (bepaalde categorieën) 

evenementen voorspoedig verloopt, is het van belang dat u nu alvast uw 

planvorming goed op orde maakt. Zorg dat plattegronden en veiligheidsplannen 

compleet zijn en neem Covid-19-maatregelen mee in uw veiligheidsplan en 

huisregels. 

 

Vragen? 

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact met ons op via 14 0252 of het 

mailadres apv.vergunningen@hltsamen.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

de burgemeester van Lisse, 

 

 

 

Lies Spruit 

 

 


