
 

 

 

Vrijstellingsbesluit drive-in bioscoop op het Mediapark Noodverordening COVID-19 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 29 september 2020 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, 

 
Overwegende: 
 

 dat het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in samenwerking met onder andere het 

Filmtheater en de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in het kader van de voor de 

regio van belang zijnde Dutch Media Week en met gebruikmaking van een door de burgemeester 

van de gemeente Hilversum verleende evenementenvergunning in de periode van 3 tot en met 

11 oktober 2020 een drive-in bioscoop op het Mediapark te Hilversum wenst te organiseren en 

de voorbereidingen hiertoe al geruime tijd gaande zijn; 

 dat op 29 september 2020 in werking is getreden “de noodverordening COVID-19 van de 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 29 september 2020”, verder te noemen “de 

noodverordening”; 

 dat het op basis van artikel 2.1 van deze noodverordening alsnog verboden is om samenkomsten 

in de publieke buitenruimte te organiseren, te laten ontstaan of daaraan deel te nemen zonder 

dat sprake zal zijn van doorstroming van publiek, met meer dan 40 personen; 

 dat een samenkomst in de vorm van een drive-in bioscoop met maximaal 80 auto’s waarbij de 

aanwezigen vanuit de auto deelnemen aan een bioscoopvertoning en er aldus geen sprake zal 

zijn van doorstroming van publiek, sinds 29 september 2020 onder het verbod van artikel 2.1 van 

de noodverordening valt; 

 dat de drive-in bioscoop een tijdelijk karakter heeft, publiek in beginsel in de auto blijft en de 

voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek begrepen heeft dat de organisatie de 

volgende uitgangspunten in acht neemt: 

 

 Bezoekers van dit evenement komen niet of nauwelijks met elkaar in contact. Ze zitten 
immers in hun eigen auto; 

 Bezoekers zijn regionaal; 

 Auto’s staan op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar; 

 De bezoekers in de auto moeten voldoen aan de richtlijnen van de RIVM. Dus afkosmtig van 
één huishouden of max 2 personen per auto. De organisatie ziet hierop toe; 

 Er zijn maximaal 60 auto’s per voorstelling waarbij de bezoekduur circa 2 uur is; 

 Bij reservering hebben de bezoekers aangegeven of ze een cateringpakket willen welk 
coronaproof wordt afgegeven in de auto;  

 Er wordt geen alcohol geschonken. Bezoekers kunnen wel middels hun knipperlicht 
aangeven of ze een drankje willen bestellen;  

 Een toiletbezoek is mogelijk. Dit wordt zodanig geregeld dat bezoekers elkaar niet in de weg 
lopen. Ook wordt het toilet na ieder bezoek gedesinfecteerd; 

 Bezoekers moeten in de auto blijven (behalve voor het toiletbezoek). Hier wordt door de 
organisatie streng op gelet. 



Besluit 

 

Op grond van artikel 3.1, lid 1 onder c van de noodverordening te bepalen dat het verbod van artikel 

2.1, lid 2, niet van toepassing is op de samenkomsten ten behoeve van een drive-in bioscoop op het 

Media Park te Hilversum met maximaal 60 voertuigen per voorstelling gedurende de periode van 3 

tot en met 11 oktober 2020,  

zulks onder de voorwaarden dat de organisatie de hierboven genoemde uitgangspunten alsmede de 

overige van toepassing zijnde bepalingen van de noodverordening strikt naleeft en doet naleven. 

Genoemde vrijstelling kan terstond worden ingetrokken indien en zodra bovenstaande voorwaarden 

niet worden nageleefd of er anderszins een ontoelaatbaar risico voor de openbare orde of 

volksgezondheid ontstaat of dreigt te ontstaan. 

Dit is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Een belanghebbende kan hiertegen 

binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit bij mij een bezwaarschrift indienen. 

 

 

Vastgesteld op 1 oktober 2020 te Hilversum 

 

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK 

 

 

 

P.I. Broertjes 


