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Geachte raad, 
 

In verband met de mogelijkheid tot het kunnen verlenen van een ontheffing op het verbod van 

samenkomsten met meer dan 30 personen per zelfstandige ruimte in een gebouw van groot 

belang voor de regio, informeer ik u hierbij over de criteria die ik, gehoord het Regionaal 

Beleidsteam, als voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht hanteer om een dergelijke ontheffing 

te verlenen.  
 
Noodverordening 

In de noodverordening die van kracht is voor de Veiligheidsregio Utrecht is de volgende bepaling 

met toelichting opgenomen: 

 

“De voorzitter kan voor samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio ontheffing 

verlenen van het verbod in artikel 2.1, tweede lid op het maximum van dertig personen per 

zelfstandige ruimte” (artikel 3.1 lid 2 NV). 

 

 “…Daarnaast is de voorzitter op grond van het tweede lid in een beperkt aantal door de voorzitter 

te bepalen gevallen bevoegd ontheffing te verlenen op het maximum van dertig personen per 

zelfstandige ruimte bij samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio. Deze 

ontheffingsgrond dient terughoudend te worden gebruikt. De voorzitter dient zich bij het besluit 

om af te wijken vanzelfsprekend wel te houden aan de opdrachten op basis van artikel 7 van de 

Wet publieke gezondheid.”. 

 

Doelstelling van noodverordening 

Het algemene doel van de bepalingen en verboden in de noodverordening, die van kracht zijn 

geworden na de aanwijzing met aangescherpte maatregelen, is het terugdringen van het aantal 

besmettingen en contacten in onze regio.  

Deze doelstelling is voor mij leidend in de afweging om de ontheffingsbevoegdheid voor 

samenkomsten in ‘gebouwen van groot belang voor de regio’ te hanteren. Eventuele 

voorschriften en beperkingen bij een dergelijke ontheffing zijn primair bedoeld om bij te dragen 

aan die doelstelling.  
 
 
 
 
 
 

Datum 

6 oktober 2020 

 Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten 

Ter attentie van de voorzitters door tussenkomst van de Colleges van 

burgemeester en wethouders 

 

Onderwerp 

Raadsinformatiebrief ontheffingscriteria ‘gebouwen van groot belang voor de regio’ 

 

 

contactpersoon 

ROT Covid-19 

Crisisbeheersing & GHOR 

  

Archimedeslaan 6 

3584 BA Utrecht 
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Covid19@vru.nl 
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Context van de ontheffingsbepaling 

Het is belangrijk te realiseren dat de ontheffingsmogelijkheid betrekking heeft op het verbod van 

een samenkomst van meer dan 30 personen in een zelfstandige ruimte en niet op een vermeend 

verbod van een samenkomst als zodanig. Samenkomsten tot en met 30 personen zijn, onder 

voorwaarden zoals in de noodverordening benoemd, toegestaan. Bovendien zijn er op het verbod 

van meer dan 30 personen uitzonderingen in de noodverordening opgenomen, zoals voor cultuur, 

kunst- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.  

 

Beleidsuitgangspunten 

Bij de afweging een ontheffing te verlenen op het maximum van 30 personen per zelfstandige 

ruimte bij samenkomsten in ‘gebouwen van groot belang voor de regio’ hanteer ik de volgende 

algemene beleidsuitgangspunten: 

 

 Ontheffingen op het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte worden zeer 

terughoudend verleend. Het gaat in principe om een beperkt aantal ontheffingen bij 

hoge uitzondering. Het hanteren van de bevoegdheid tot ontheffen mag er niet toe 

leiden dat de bedoeling en werking van het verbod teniet wordt gedaan. 

 Ontheffingen op het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte worden in 

principe alleen verleend voor samenkomsten die, indachtig de uitleg van het Kabinet bij 

de aankondiging van de nieuwe maatregelen, plaatsvinden in het bereik van de 

culturele sector. 

 

Naast deze algemene beleidsuitgangspunten hanteer ik bij de afweging nog een aantal 

bijkomende criteria: 

 Bij de afweging tot het verlenen van een ontheffing wordt als doelstelling een 

evenwichtige regionale spreiding nagestreefd. 

 Bij de afweging tot het verlenen van een ontheffing wordt als doelstelling een zo breed 

mogelijk aanbod voor een zo breed mogelijke groep inwoners uit de regio nagestreefd.  

 Bij de afweging tot het verlenen van een ontheffing worden in principe alleen 

ontheffingen verleend voor samenkomsten in gebouwen met een reeds staande 

voortdurende programmering tot 20 oktober 2020, niet zijnde bioscoop-

programmeringen. 

 Bij de afweging tot het verlenen van een ontheffing kan, op basis van een reële 

beoordeling, in regionaal perspectief een uitzondering op het voorgaande worden 

gemaakt.  

 

Ten slotte gelden voor de ontheffingen nog een aantal kaderbepalingen: 

 Ontheffingen worden maximaal verleend voor de duur van drie weken, tot 20 oktober 

2020, zijnde de periode waarvoor voorshands de aangescherpte kabinetsmaatregelen 

gelden. 

 Aanvragen voor ontheffingen in deze periode kunnen worden ingediend tot 7 oktober, 

volgens een duidelijke procedure. 

 Ontheffingen worden, binnen de regels van de noodverordening, verleend volgens de 

gangbare evenementennorm bij statische bijeenkomsten van 3,6 m2/persoon. 

 Er worden geen ontheffingen verleend voor een hoger bezoekersaantal dan 250 

personen per zelfstandige ruimte. 

 Er worden in principe alleen ontheffingen verleend aan aanvragers die een online 

kaartverkoop voeren. 
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 De ontheffing wordt niet eerder verleend dan nadat de aanvraag is ingediend, 

afgewogen tegen de actualiteit van dat moment. 

 Een ontheffing houdt tevens het voorschrift in te reserveren, te placeren en te 

registreren. 

 Verleende ontheffingen kunnen tussentijds worden ingetrokken, met het oog op de 

actualiteit en aangekondigde verscherpte maatregelen. 

 

Bovenstaande in acht nemend heb ik, na een zorgvuldige afweging in het regionaal beleidsteam 

(RBT), uitgevoerd in vier afzonderlijke sessies, besloten dat slechts een beperkt aantal van 16 

combinaties van samenkomsten en gebouwen in aanmerking konden komen voor het verlenen 

van een ontheffing op het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte (zie bijlage 1).  

 

In die afweging hebben wij, specifiek voor deze regio, zorgvuldig gestreefd een optimum te vinden 

in het toepassen van de algemene en bijkomende criteria. Er is gekozen voor cultuur en spreiding, 

zonder al te veel vervoersbewegingen te stimuleren. Ook is hierbij rekening gehouden met het 

feit dat elders in de regio samenkomsten binnen de regels van de noodverordening nog steeds 

kunnen plaatsvinden binnen het gestelde maximum van 30 personen in een zelfstandige ruimte.  

 

Ik realiseer mij terdege dat dergelijke afwegingen en besluiten ook teleurstellingen met zich 

meebrengen. Feit is dat ik samen met het Regionale Beleidsteam, gegeven de actuele 

omstandigheden waarin we een stijging zien in het aantal besmettingen in de regio, naar eer en 

geweten een zo evenwichtig mogelijke keuze heb gemaakt.  

 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Iedere Veiligheidsregio heeft in zeer korte 

tijd zo zorgvuldig mogelijk een afweging geprobeerd te maken. In het Veiligheidsberaad wordt 

met de ministers nut en noodzaak van meer landelijke uniformiteit besproken.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Peter den Oudsten 

Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht 
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Bijlage 1 

 

Combinatie van gebouwen en samenkomsten die een ontheffing hebben gekregen. 

 

Gemeente Locatie / Gebouw 

Eventueel inpandige bioscopen 

uitgezonderd 

 

Amersfoort De Flint 

Amersfoort Fluor 

Amersfoort Sint Joriskerk 

Baarn Theater de Speeldoos 

Eemnes Het Huis van Eemnes 

Houten Theater aan de Slinger 

IJsselstein Fulco theater 

Nieuwegein Theater De Kom 

Utrecht Jaarbeurs 

Utrecht Tivoli 

Utrecht Stadsschouwburg 

Utrecht De Paardenkathedraal 

Veenendaal Theater Lampengiet 

Woerden Het Klooster 

Wijk bij Duurstede Calypso theater 

Zeist FIGI 

 


