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Den Haag

Hilversum, 17 april 2020
Betreft: Verbod op samenkomsten laten vervallen en vervangen door een landelijk protocol

Hooggeachte heer Grapperhaus,
Afgelopen weken zijn de verschillende ministers door verschillende partijen uit de Culturele en
Evenementenwereld (de branche) benaderd. Onze boodschap is eenduidig: wij redden het niet
zonder financiële hulp.
De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) benadert u hierbij met de vraag of de branche al zijn
innovatieve en creatieve potentieel mag inzetten om voorstellingen, bijeenkomsten en evenementen
weer mogelijk te maken.
De VPT heeft 900 leden en is daarmee een van de grootste verenigingen in de branche. De branche in
zijn geheel kent tientallen verenigingen waarin de belangen van deelgebieden behartigd worden. Al
deze deelgebieden hebben met podium technologie te maken. Onze vereniging heeft daardoor veel
verschillende soorten leden, die soms ook elders zijn aangesloten, zoals theaters, concertzalen,
poppodia, individuele leden (werknemer, ZZP-ers, senioren en junior/scholieren), bedrijven,
toeleveranciers, verhuurbedrijven, theateradviseurs, evenementen locaties etc.

Wij verzoeken u om de Culturele en Evenementen sector net als andere economische sectoren de
mogelijkheid te geven om met innovatieve en creatieve oplossingen de 1,5 meter economie vorm
te geven door middel van het opstellen van een landelijk protocol.
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Op grond van de Noodverordeningen die in opdracht van de diverse betrokken Ministers door de 25
(plaatsvervangend) voorzitters van de veiligheidsregio’s zijn vastgesteld, is het behoudens enkele
uitzonderingen verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten
ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Evenementen zijn tot 1 juni 2020
verboden. Onder ‘samenkomsten’ wordt volgens de definitiebepaling verstaan: ‘openbare
samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten
in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede in vaartuigen, en
samenkomsten buiten de publieke ruimte’.
De Voorzitters van de veiligheidsregio’s zijn op grond van artikel 39, eerste lid, van de Wet
veiligheidsregio’s in combinatie met artikel 176 van de Gemeentewet per veiligheidsregio bevoegd
om een Noodverordening vast te stellen. Onze branche heeft daardoor te maken met het beleid van
25 veiligheidsregio’s. Dat is niet werkbaar!
VPT verzoekt u daarom het verbod om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of
te laten ontstaan (dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen) en het verbod op
evenementen, te laten vervallen en in samenspraak met de VPT een landelijk protocol op te stellen,
waarbij wij gelijk andere sectoren een generieke aanpak opstellen voor samenkomsten van
verschillende omvang, met een scala van verschillende maatregelen die daarbij horen, om zo te
kunnen voldoen aan de 1,5 meter samenleving. Op deze manier proberen wij een voor een ieder
werkbare situatie na te streven. [Naleving van dit landelijk protocol zou indien nodig geborgd kunnen
worden door een verwijzing in de diverse Noodverordeningen].
Wij willen graag onze innovatie en creatieve kracht inzetten om samenkomsten en evenementen
weer mogelijk te maken binnen de nieuwe realiteit.

Met vriendelijke groeten,
Namens de VPT
Drs. Antoinette T.M. Wijffels
Bestuurslid
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