
 

  

Geachte leden van het (DB) RBO, 

 

Begin 2021 werd verwacht dat er in de zomerperiode van 2021 piekmomenten zouden 

ontstaan, waarin tegelijkertijd meerdere evenementen met een risico behandelaanpak 

zouden plaatsvinden. Dit gebeurde uiteindelijk niet omdat de maatregelen die de 

verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan dusdanige beperkingen met zich 

meebrachten dat piekmomenten werden voorkomen. Op het moment van dit schrijven, 

is nog onbekend of en zo ja welke (beperkende) maatregelen in 2022 met betrekking tot 

evenementen van kracht zullen zijn. Desalniettemin is de verwachting dat velen de 

behoefte zullen hebben evenementen te organiseren of bij te wonen zodra dat weer is 

toegestaan. Om hierop goed voorbereid te zijn en de veiligheid – zowel vanuit het 

perspectief van gezondheid, maar ook vanuit het perspectief van openbare orde en 

(brand)veiligheid – tijdens deze evenementen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, 

stel ik – net als de voorgaande jaren - maatregelen voor die raken aan uw 

gezagsverantwoordelijkheid en aan uw bevoegdheid als vergunningverlener. Graag ga 

ik hierover met u in gesprek. 

 

Inzet politiecapaciteit bij evenementen 

Voordat ik in ga op de inhoud van deze maatregelen roep ik in herinnering dat u eerder, 

tijdens de vergaderingen van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) op 3 juni 2020 en 

tijdens het DB RBO van 1 februari 2021 duidelijke en belangrijke afspraken heeft 

gemaakt over inzet van politiecapaciteit bij evenementen (zie bijlage 1). De aanleiding 

voor die afspraken was gelegen in de knellende situatie met betrekking tot de 

politiecapaciteit. Die situatie is ten opzichte van juni 2020 nauwelijks verbeterd. De 

prognose geeft aan dat naar verwachting pas rond 2025 de bezetting in lijn zal zijn met 

de formatie. De toegenomen werkdruk als gevolg van de uitingen van maatschappelijk 

ongenoegen die gedurende de afgelopen jaren een extra druk op de politiecapaciteit 

legden, vergroten de zorgen om de politiecapaciteit eens te meer. 

 

Het is van belang de maatregelen waartoe u eerder heeft besloten, onverkort voort te 

zetten. In aanvulling op die maatregelen stel ik in samenspraak met de regionaal 

evenementen coördinatoren en de mono kolommen van beide veiligheidsregio’s de 

volgende maatregelen voor: 

 

Covid gerelateerde afspraken over evenementen 

• Eerder heeft u in de besturen van de beide veiligheidsregio’s besloten (bekrachtigd 

in het RBO van 3 juni 2020), dat geannuleerde evenementen met een risico 

behandel aanpak in principe met één jaar (12 maanden) worden doorgeschoven. 

Enkel op deze wijze kan een ongewenste samenloop van evenementen ‘als dat 
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weer mag’ worden voorkomen. Indien een organisator een evenement op een ander 

moment in het jaar (dan de initiële wens) wil organiseren, wordt het voornemen 

daartoe multidisciplinair (gemeente, hulpdiensten en de regionale evenementen 

coördinator van de veiligheidsregio) afgestemd. Daarbij wordt zowel de regionale als 

de eenheidsbrede evenementenkalender van evenementen met een risico 

behandelaanpak geconsulteerd. Zodoende worden piekperiodes (samenloop) tegen 

gegaan en kan zoveel mogelijk maatwerk worden toegepast (wanneer/wat kan 

wel?).Kortom, indien het voornemen is een geannuleerd evenement met risico 

behandel aanpak niet 1 jaar door te schuiven, maar op een ander moment in het 

jaar te laten plaatsvinden, zal dit evenement als een nieuw evenement (zie 

hieronder) worden beoordeeld.  

 

• Vanaf 26 januari 2022 zijn evenementen onder voorwaarden weer toegestaan. 

Vanaf dat moment kunnen (compleet ingevulde) evenementenaanvragen worden 

beoordeeld binnen 13 weken (VRHM) of de termijn zoals die in de gemeentelijke 

APV is benoemd(VRH). Op hoofdlijnen zijn dan 3 situaties denkbaar: 

 

1. Een nieuw evenement kan, met inachtneming van de alsdan geldende 

maatregelen, doorgang vinden als dat een aantoonbaar zelfregulerend 

evenement is én operationele inzet van de hulpdiensten niet is vereist. 

2. Voor nieuwe, niet-zelfregulerende evenementen1 geldt dat als gevolg van de 

beperkte beschikbare personele capaciteit van de hulpdiensten niet zonder meer 

kan worden gerekend op operationele inzet van de hulpdiensten. Om te bepalen 

wat wél mogelijk is, dient iedere aanvraag voor een nieuw evenement 

multidisciplinair met gemeente, hulpdiensten en de regionaal 

evenementencoördinator te worden beoordeeld. 

3. Voor bestaande evenementen die met de risico behandelaanpak worden 

voorbereid, speelt dat substantiële inzet van de politie en de ambulancedienst 

tijdig moet worden ingeroosterd in de roosters van medewerkers. Daarom vinden 

die plaats vanaf 13 weken (VRHM) of de termijn zoals die in de gemeentelijke 

APV is benoemd (VRH) na 26 januari 2022, tenzij daarover andere afspraken 

zijn gemaakt (bijvoorbeeld omdat het adviestraject al is gestart. 

 

• Verder vraag ik opnieuw uw aandacht voor het belang van een consciëntieus 

gebruik van het de risicoscan (VRHM), de behandelscan (VRH) en de Covid-scan. 

Het is altijd, maar in deze tijd van gewijzigde omstandigheden des te meer, van 

belang dat evenementen op de juiste wijze geclassificeerd worden en dat daarover 

op lokaal niveau afstemming met de hulpdiensten plaats vindt. Alleen zo kunnen de 

juiste adviezen en inzet van de hulpdiensten worden gegarandeerd. 

 

Vanuit het oogpunt van de schaarse politiecapaciteit, het belang van de hulpdiensten en 

met het oog op de aanstaande versoepeling van overheidsmaatregelen, hecht ik er veel 

waarde aan om bovenstaande afspraken met u te kunnen maken waardoor 

evenementen onder bepaalde voorwaarden veilig doorgang zullen kunnen vinden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul van Musscher 

Politiechef van Den Haag 

  

                                                           
1 Dit betreft dus alle evenementen waarvoor inzet van de hulpdiensten wordt gevraagd en niet 
alleen de evenementen waarvoor een risico behandelaanpak geldt.  
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Bijlage 1: Besluitvorming evenementen 2020 en 2021: 

 

In het RBO van 3 juni 2020 is ingestemd met de volgende voorstellen: 
- als uitgangspunt te hanteren gedurende te benoemen knelpuntperiodes géén 

vergunning te verlenen voor nieuwe evenementen die een beroep doen op de 
politiecapaciteit. 

- ook buiten de te benoemen knelpuntperiodes grote terughoudendheid te betrachten 
met het verlenen van vergunningen voor evenementen die politiecapaciteit vergen 
en die niet zijn opgenomen in de op te stellen eenheidsbrede 
evenementenkalender.  

- op basis van het advies van de hulpdiensten, middels vergunningsvoorwaarden te 
bevorderen dat een evenement een zo minimaal mogelijk beroep doet op de inzet 
van schaarse politiecapaciteit, waaronder ook in het geval van seizoens- en/of 
lopende vergunningen. 

- in samenspraak met de veiligheidsregio’s de komende kalenderjaren een 
eenheidsbrede evenementenkalender samen te stellen die als basis kan dienen 
voor het sturen door het gezag op de inzet van schaarse politiecapaciteit door tijdig 
knelpunten in de planning (de knelpuntperiodes) zichtbaar te maken. 
 

 
In het dbRBO van 1 februari 2021 is ingestemd met de volgende voorstellen: 
- Geannuleerde evenementen met een risico-behandelaanpak worden in principe 

altijd met één jaar (12 maanden) doorgeschoven. 
- Alle evenementen moeten voldoen aan de alsdan geldende COVID-19 

maatregelen en worden (opnieuw) getoetst aan deze maatregelen en aan de 
landelijke ‘Integrale COVID-19 evenementen werkwijze’, waarvan de Covid-scan 
onderdeel is. Doorlopende meerjarenvergunningen zijn niet meer rechtsgeldig, 
omdat de omstandigheden waaronder de vergunning is afgegeven niet meer 
overeenkomen met de huidige omstandigheden (Twm COVID-19). 

- De vergunningaanvrager / organisator is verantwoordelijk voor het COVID-19-
proof organiseren van een evenement, de handhaving van de alsdan geldende 
maatregelen en het monitoren op de naleving ervan. 

- Pas vanaf het moment dat wordt aangekondigd dat het landelijk verbod op 
evenementen wordt versoepeld of opgeheven, kunnen (compleet ingevulde) 
evenementenaanvragen worden beoordeeld. 

 


