
Beste relatie, 

 

In aanvulling op Nieuwsbulletin nr. 30 brengen we u graag op de hoogte van  

- Een wijziging op de webpagina van de Rijksoverheid over kunst- en cultuurbeoefening in de 

vrije tijd; 

- Besluiten van het kabinet over de evenementen, festivals en poppodia die door de recente 

coronamaatregelen opnieuw hard getroffen worden. 

 

Kunst- en cultuurbeoefening in de vrije tijd 

In onze nieuwsbrief wezen wij u erop dat de informatie op de website van de Rijksoverheid niet 

aansloot bij de besluiten van het kabinet. Dit is inmiddels gecorrigeerd. De belangrijkste zaken daaruit: 

-  Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen voor de deelnemers 100% van de 

capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om een muziekschool of een 

centrum voor de kunsten. 

- Publiek bij lessen of repetities is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 

meter afstand gebruikt worden. Ook de deelnemers zelf moeten 1,5 meter afstand houden, 

voor zover dat mogelijk is. Voor het publiek is een vaste zitplaats verplicht. 

- Met coronatoegangsbewijzen mag twee derde van de reguliere capaciteit gebruikt worden. 

Dan vervalt de anderhalvemeterregel. Wel is een vaste zitplaats verplicht. 

- Deelnemers ouder dan 18 jaar moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Alleen als 1,5 meter 

afstand houden niet mogelijk is tijdens de kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld bij 

dansen in tweetallen) hoeven de deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden. 

Meer informatie is te vinden via Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren | 

Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. 

 

Evenementen, festivals en poppodia 

De bestaande Garantieregeling Evenementen wordt in verband met de recente aanscherping van de 

coronamaatregelen op een aantal punten uitgebreid: 

- Het maximale subsidiebedrag gaat van 80 naar 100% van de gemaakte kosten; 

- Om organisatoren van evenementen die na 13 augustus gepland zijn, te stimuleren de 

voorbereidingen voort te zetten, geldt de verruiming van de regeling tot en met de eerste drie 

weken na 13 augustus (d.w.z. tot 6 september).  

- De kosten voor artiesten van buiten de EU vallen met de uitbreiding ook onder de 

garantieregeling voor de gehele periode van de garantieregeling (1 juli t/m 31 december).  

Het kabinet heeft daarnaast besloten om voor de evenementen die de komende weken niet door 

kunnen gaan, die buiten de regeling vallen en die kosten hebben gemaakt in de voorbereiding van het 

evenement, een gerichte aanpak uit te werken. Beoordeling en uitvoering daarvan zou in 

samenwerking met gemeenten moeten plaatsvinden. 

Voor de uitvoering van deze besluiten heeft het kabinet 135 miljoen uitgetrokken. 

 

Voor de poppodia kijkt het kabinet naar een passende combinatie voor de schade als gevolg van de 

huidige coronabeperkingen.  

 

Het kabinet tekent bij dit alles aan dat de Europese Commissie nog akkoord geven op voorgenomen 

steunmaatregelen. Meer informatie is te vinden op 135 miljoen extra voor ondersteuning van de 

evenementensector | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 

 

Wij zullen u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.  Mocht u nog vragen hebben over 

bijvoorbeeld het bovenstaande, laat ons dat gerust weten via het secretariaat van de afdeling Cultuur. 

We reageren daar dan individueel of via een aanvullende nieuwsbrief op. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/14/135-miljoen-extra-voor-ondersteuning-van-de-evenementensector#:~:text=135%20miljoen%20extra%20voor%20ondersteuning%20van%20de%20evenementensector,-Nieuwsbericht%20%7C%2014%2D07&text=Het%20kabinet%20stelt%20meer%20geld,moeten%20afblazen%20vanwege%20de%20coronamaatregelen.&text=Het%20subsidieplafond%20van%20de%20garantieregeling,dat%20was%20385%20miljoen%20euro.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/14/135-miljoen-extra-voor-ondersteuning-van-de-evenementensector#:~:text=135%20miljoen%20extra%20voor%20ondersteuning%20van%20de%20evenementensector,-Nieuwsbericht%20%7C%2014%2D07&text=Het%20kabinet%20stelt%20meer%20geld,moeten%20afblazen%20vanwege%20de%20coronamaatregelen.&text=Het%20subsidieplafond%20van%20de%20garantieregeling,dat%20was%20385%20miljoen%20euro.
mailto:sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl

