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Conceptbesluit 

 

1. De handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid VRF 
bij evenementen vast te stellen.  

2. De Handreiking publieksevenementen GHOR Fryslân, 
december 2013, in te trekken.  
 

Inleiding 

 

Eind 2020 heeft de raad van directeuren publieke gezondheid de 
landelijke handreiking voor publieke gezondheid en veiligheid bij 
evenementen vastgesteld. Deze landelijke handreiking gaat over 
gezondheid en veiligheid bij evenementen. In de handreiking is de 
veldnorm evenementenzorg omarmd als basisnorm. De veldnorm 
evenementenzorg staat voor goed professioneel organisatorisch en 
medisch handelen in de evenementenzorg.  
 
De landelijk vastgestelde handreiking is vertaald naar een regionale 
aanpak voor Fryslân en is bedoeld om te helpen door inzicht te 
geven in de rollen en verantwoordelijkheden en de totstandkoming 
van een advies. Om daarmee het proces makkelijker te maken en 
meer maatwerk mogelijk te maken.  
 
De handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij 
evenementen VRF vervangt de regionale handreiking 
publieksevenementen GHOR Fryslân uit 2013.  
 

Beoogd effect 

 

Evenementen in alle opzichten tot een succes te maken en gezond 
en veilig te laten verlopen. Door inzicht te geven in rollen en 
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, standaard 
uitgangspunten en advies voor gezondheid en veiligheid en de 
totstandkoming van het maatwerkadvies. 



 
 

 

Argumenten 

 

1.1 Conform de Wet veiligheidsregio’s adviseert de veiligheidsregio 
het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises 
Het in art. 10 lid b. genoemde adviseren strekt zich ook uit tot het 
adviseren van de burgemeester over de verlening van een 
evenementenvergunning. O.a. in de handreiking wordt beschreven 
hoe de VRF invulling geeft aan deze adviesrol.    
 
1.2 De veldnorm evenementenzorg is onderdeel van de Friese 
handreiking en kan na vaststelling geïmplementeerd worden in 
Fryslân 
De veldnorm evenementenzorg is gemaakt door het veld en door 
Raad van DPG-en omarmd als basisnorm.  
Daarnaast heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
aangegeven de veldnorm te zien als standaard voor de 
evenementenzorg en deze te gaan gebruiken bij toezicht en 
handhaving. In Fryslân werd door de GHOR nog niet met de 
veldnorm gewerkt.  
 
1.3 Er is meer maatwerk mogelijk.   
De veldnorm evenementenzorg werkt met zeven zorgniveaus in 
plaats van twee. Hierdoor kan de zorgvraag op een evenement 
gerichter in gezet worden. De organisator kan hierdoor minder 
kosten maken. Daarnaast voorkomt het (onnodige) doorverwijzing 
naar de reguliere zorgketen. 
 
1.4 Bijdragen aan goede evenementenzorg.  
Op grote en kleine evenementen mag verwacht worden dat de zorg 
van goede kwaliteit is. Op veel evenementen is de zorg gelukkig al 
goed geregeld. En de eisen zijn niet zozeer hoger dan voorheen. 
Maar wel duidelijk omschreven en afgebakend.  
 
2.1. De handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid VRF 

bij evenementen vervangt de Handreiking 
publieksevenementen GHOR Fryslân, december 2013. 

Met de herziening zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de 
organisatie, gemeente en GHOR geactualiseerd en gedefinieerd. 
Daarnaast is de afweging voor een standaard advies en 
maatwerkadvies geactualiseerd. En tot slot zijn de (verzwarende) 
factoren voor de GHOR geactualiseerd.  
 

Kanttekeningen/risico’s 

 

1.1 Gezondheidsparagraaf en zorgplan  
Voor een volledige evenementenaanvraag dient een 
gezondheidsparagraaf of zorgplan ingediend te worden.  
Voor de evenementenzorg dient deze te voldoen aan de veldnorm 
evenementenzorg. Dit betekent dat de organisator van een 
evenement kennis moet nemen van de veldnorm en deze dient toe 
te passen voor het eigen evenement.  
 
De handreiking is zo opgesteld dat voor de organisator eenvoudig 
te zien is aan welke voorwaarden hij/zij moet voldoen. Daarnaast is 
er een website met factsheets die daarbij ondersteunen. 
 

Financiële consequenties 

 

Geen 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

- In de periode juli 2022 tot en met maart 2023 worden de 
gemeenten informeren over de actualisatie handreiking voor 
Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen (inclusief 



 
 

veldnorm evenementenzorg)  
- Vanaf 1 januari 2023 dient bij de evenementenaanvraag de 

planvorming (gezondheidsparagraaf of zorgplan) aangeleverd 
te worden. De adviseurs gezondheid en veiligheid GHOR gaan 
in afstemming met de gemeenten afspraken maken over een 
eventuele overbruggingsperiode. 

- Het standaard advies en maatwerkadvies van de GHOR zal 
vanaf 1 januari 2023 volgens de handreiking (inclusief 
veldnorm) worden afgegeven.  

- De factsheets over de veldnorm zijn vanaf 1 december 
beschikbaar op de website van Veiligheidsregio Fryslân.  
 

Communicatie 

 

De adviseurs gezondheid en veiligheid GHOR nemen de 
gemeenten en zorgpartners mee in de huidige ontwikkelingen in het 
kader van rollen en verantwoordelijkheden, definities 
evenementenzorg en de loketfunctie voor de GHOR. Daarvoor 
wordt o.a. een bijeenkomst georganiseerd.  
 
De handreiking wordt na de vaststelling verstrekt aan de 
gemeenten en zorgpartners.  
 
Organisatoren ontvangen de handreiking via de gemeenten. En de 
handreiking en factsheets zijn beschikbaar via de website van de 
VRF. De adviseurs gezondheid en veiligheid GHOR zijn uiteraard 
beschikbaar om te ondersteunen.  
 

Besluit Kies een item. 
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