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Notitie 

Aan:  Algemeen bestuur VRH 

Betreft:  Evenementen in 2022 

 

Om voorbereid te zijn op de evenementen in 2022, is deze notitie met uitgangspunten opgesteld.  

 

Evenementen in 2022 

In 2022 kan in de zomerperiode een piekperiode ontstaan, doordat evenementenorganisatoren besluiten 

om evenementen die eerder niet door konden gaan, dan in te halen. Door gebruik te maken van 

onderstaande (regionale) uitgangspunten1 wordt getracht een piekperiode te voorkomen.   

 

Voor 2022 is de verwachting dat opnieuw een extra beroep wordt gedaan op evenementenadvisering in 

relatie tot de maatregelen die betrekking hebben op COVID-19 tegen achtergrond van de verspreiding van 

het coronavirus zoals die zich dan voordoet.   

 

Gezamenlijke uitgangspunten 

Om een piekperiode tegen te gaan zijn onderstaande uitgangspunten geformuleerd. Dit om de advies- en 

operationele capaciteit zo goed als mogelijk te verdelen en om regionale eenduidigheid te hebben. 

• B risicoaanpak en C evenementen die in 2022 worden geannuleerd vanwege COVID-19, worden 

niet verschoven naar een tijdstip later in het jaar maar minimaal een jaar verplaatst. Doelstelling is 

om op deze wijze te blijven voorzien in spreiding van de evenementen over het jaar.   

• Indien een organisator een evenement toch op een ander moment in het jaar, dan de initiële 

planning, wil organiseren, wordt dit multidisciplinair afgestemd. Het afstemmen gebeurt met de 

gemeente, hulpdiensten en de regionaal evenementen coördinator Haaglanden. Hierbij wordt de 

regionale evenementenkalender van evenementen met een risicoaanpak geconsulteerd. Daardoor 

wordt er regie gehouden op gelijktijdigheid van evenementen met een risicoaanpak in de 

veiligheidsregio Haaglanden en op het tegengaan van piekperiodes.  

• Voor grote evenementen (evenementen met een B risicoaanpak en C evenementen) wordt na 

intrekking van de Twm, de aanvraagtermijn gehanteerd zoals in de gemeentelijke APV is  

afgesproken2. Deze termijn is nodig om de advisering en het formele vergunningverleningstraject 

zorgvuldig te doorlopen. Evenementenaanvragen voor deze evenementen worden pas formeel in 

behandeling genomen als de Twm is ingetrokken (of wanneer hier concreet zicht op is). Van deze 

termijn kan, na overleg tussen de gemeente en de hulpdiensten worden afgeweken als hiervoor 

voldoende adviescapaciteit bij de hulpdiensten beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan de Invictus 

Games, deze vinden in april 2022 plaats, maar het adviestraject is reeds gestart.  

• Alle evenementen moeten voldoen aan de geldende COVID-19 maatregelen op moment van 

adviseren en worden getoetst aan deze maatregelen tegen achtergrond van de verspreiding van 

het coronavirus zoals die zich dan voordoet.  

• De organisator levert een COVID-19 plan aan met daarin het evenement conform de huidige 

maatregelen. Tevens levert de organisator aan met welke maximaal haalbare maatregelen het 

 
1 De uitgangspunten voor 2022 komen grotendeels overeen met de uitgangspunten voor 2021. 
2 Een burgemeester heeft te allen tijde de bevoegdheid om af te wijken van aanvraag- en indieningstermijnen.  
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evenement georganiseerd kan worden. Hierbij hoort een door de organisator bepaald go/no-go 

moment. Daardoor wordt voorkomen dat een organisator meerdere keren een COVID-19 plan in 

moet dienen en de hulpdiensten deze plannen elke keer opnieuw moeten beoordelen.  

• Communiceer proactief over de dan geldende COVID-19 maatregelen en benader als gemeente de 

vergunningaanvrager/organisator hierover. 

• Maak de vergunningaanvrager/organisator verantwoordelijk voor het COVID-19 proof organiseren 

van een evenement en maak de organisatie verantwoordelijk voor de handhaving van de dan 

geldende maatregelen en het monitoren op de naleving ervan. 

• Voor nieuwe evenementen geldt, met inachtneming van de dan geldende maatregelen, dat deze in 

basis zelfregulerend moeten zijn én operationele inzet van de hulpdiensten niet is vereist. Als 

gevolg van de beperkte beschikbare personele capaciteit van de hulpdiensten kan tijdens nieuwe 

evenementen niet zonder meer worden gerekend op operationele inzet van de hulpdiensten. Door 

het mogelijk uitblijven van aanvragen van bestaande en/of verschoven evenementen kunnen er 

mogelijkheden ontstaan om (onder voorwaarden) nieuwe evenementen te organiseren. Daarom 

dient iedere aanvraag voor een nieuw evenement multidisciplinair met gemeente, hulpdiensten en 

de regionaal evenementen coördinator Haaglanden te worden beoordeeld om de mogelijkheden 

hiertoe nader te bepalen.   

 

Verzoek 

• Kennis te nemen van bovenstaande uitgangspunten met betrekking tot evenementen in 2022.  

 


