
REGELS VOOR EVENEMENTEN O.B.V. NOODVERORDENING VRU d.d. 29 SEPT 2020 

 

 

1. Kleinschalige evenementen zijn op basis van de noodverordening nog steeds mogelijk, echter 

wel onder strikte voorwaarden. Het advies is om niet alleen te kijken naar wat juridisch kan, 

maar je ook af te vragen of je het gezien de omstandigheden moet willen. 

 

2. Bij evenementen binnen mogen per ruimte maximaal 30 personen gelijktijdig aanwezig zijn. 

Bezoekers houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen) en 

hebben een vaste zitplaats. Ook leven ze de hygiënemaatregelen na.  

 

3. Bij evenementen buiten mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn. Bezoekers houden 

altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen) en leven de 

hygiënemaatregelen na. Een vaste zitplaats is niet noodzakelijk (behalve wanneer het 

evenement plaats vindt op een terras). 

 

4. Het maximum van 30 of 40 personen geldt zowel voor kinderen als volwassenen. Voor 

georganiseerde jeugdactiviteiten (bijv. scouting), waarbij alleen kinderen tot en met 17 jaar 

aanwezig zijn, geldt het maximum niet. Kinderen hoeven dan onderling ook geen 1,5 meter 

afstand te houden. 

 

5. Een bijeenkomst met buurtgenoten (borrel, barbecue) wordt beschouwd als ‘gezelschap’, 

hiervoor geldt een maximum van 4 personen. 

 

6. Bij evenementen waar sprake is van doorstroming (beurzen, braderieën, markten etc.) is het 

niet mogelijk een zitplaats aan te wijzen. Wanneer een dergelijk evenement binnen plaats 

vindt stelt de Veiligheidsregio Utrecht vooraf vast hoeveel bezoekers maximaal gelijktijdig 

binnen mogen zijn. De organisatie is verplicht om bezoekers vooraf per tijdvak te laten 

reserveren en erop toe te zien dat bezoekers steeds 1,5 meter afstand houden.  

 

7. Een tent wordt beschouwd als buitenruimte, onder voorwaarde dat tenminste 3 zijden open 

zijn. Zo niet, dan wordt een tent beschouwd als binnenruimte. 

 

8. Drive-in evenementen worden niet beschouwd als doorstroming, er mogen dus maximaal 40 

personen (buiten) aanwezig zijn. 

 

9. Voor openbaar toegankelijke evenementen is altijd een vergunning of melding klein 

evenement noodzakelijk (zie onderstaande links). Bij de aanvraag moet een plan worden 

gevoegd waarin de organisator beschrijft op welke wijze invulling wordt gegeven aan de 

geldende coronamaatregelen. De gemeente heeft hiervoor op aanvraag een format 

beschikbaar, u kunt dit opvragen bij de Stadswinkel via mo.stw.vergunningen@nieuwegein.nl 

of (030) 607 1880. 

  

 https://www.nieuwegein.nl/evenementenvergunning 

 https://www.nieuwegein.nl/evenementenvergunning/klein-evenement  

 

 


