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Hooggeachte heer Rutte,  

Als brede coalitie van (koepel)organisaties roepen we uw kabinet op om samen mét ons corona 
onder controle te brengen, door ons actief en intensief te betrekken bij de totstandkoming van de 
routekaart corona, zoals beschreven in de recente motie Jetten. Wij kunnen en wij willen een deel 
van de oplossing zijn en nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid. Juist door te werken met 
normeringen die op maat zijn gemaakt voor onze sectoren en door samen tot oplossingen te komen 
zijn wij in staat om in onze sterk gecontroleerde omgeving een uitstekende naleving van de 
maatregelen te garanderen en vormt het ontvangen van onze gasten een bijdrage aan de oplossing 
richting de toekomst.  

Momenteel bereiken ons berichten dat deze routekaart in allerijl wordt gemaakt en nog volgende 
week gepubliceerd zou moeten worden, zonder dat hierover goede afstemming plaatsvindt met onze 
bijzonder zwaar getroffen sectoren. Als organisaties zijn wij niet tegen het principe van een 
routekaart die meer duidelijkheid zal geven aan het landelijk coronabeleid, maar wel tegen de 
snelheid van de totstandkoming die niet in verhouding is met de doelen die volgens ons verbonden 
zouden moeten zijn aan een dergelijke routekaart: het creëren van langdurige duidelijkheid, 
draagvlak, rust en perspectief. Alleen als we deze doelen nastreven kunnen onze organisaties 
afgewogen beslissingen maken, onze leden de continuïteit van hun bedrijfsvoering borgen en 
afgewogen investeringsbeslissingen maken.  

Onze sectoren zijn fors geraakt door de coronamaatregelen en ervaren momenteel in onvoldoende 
mate duidelijkheid, consistentie en coherentie in de aanpak. Alle sectoren hebben gedetailleerde 
protocollen uitgewerkt die uitstekend functioneren. De uitwerking van het huidige pakket aan 
maatregelen varieert niet alleen tussen veiligheidsregio’s, maar ook binnen veiligheidsregio’s zijn 
verschillen. Daarbij wordt in onze ogen onvoldoende rekening gehouden met grotere, 
gecontroleerde locaties met veel ervaring op het gebied van veiligheid van bezoekers, die bovendien 
zijn gelieerd aan uiterst professionele organisaties. We worden te makkelijk en ongefundeerd onder 
een generieke norm van 30 of 60 personen geschaard. Er is daarin vanuit onze gehele achterban, van 
filmtheater tot poppodium en arcadehal tot schouwburg, behoefte aan een aanpak op maat. Want 
juist een veilige middag of avond cultuur of leisure helpt bij het volhouden van de maatregelen, zeker 
nu het er naar uit ziet dat de actuele situatie beduidend langer kan gaan duren dan wij allemaal ooit 
hadden kunnen denken.  

Daarom roepen wij u op om komende dagen samen met de voornoemde sectoren, die vele 
tienduizenden banen in Nederland vertegenwoordigen, de tijd te nemen en samen een 
weldoordachte route te ontwikkelen met rust, perspectief, duidelijkheid en een breed draagvlak. 



Daarbij kan optimaal worden geprofiteerd van onze ervaring met crowd control, bezoekersstromen, 
veiligheid en ons vermogen om innovatief vooruit te kijken. Zo maken we samen een einde aan het 
inconsistente handhavingskader dat, ongetwijfeld vanuit goede bedoelingen en hetzelfde streven om 
zo goed mogelijk door de crisis te komen, nu in de verschillende regio’s heerst. Wij staan tot uw 
beschikking op een tijd en plaats zoals u dat het beste uitkomt. 

Kortom: 

 Wij roepen u of uw collega’s op om op korte termijn in constructieve dialoog met onze 
organisaties te treden, voordat de routekaart wordt vastgesteld en daarmee te komen tot 
een optimale goed uitlegbare routekaart die op draagvlak kan rekenen, het virus succesvol 
weet te bestrijden en tegelijk geen onnodige economische schade veroorzaakt en willekeur 
doet verdwijnen.  

 
Wij danken u bij voorbaat voor uw reactie en zien graag uit naar een voorspoedige samenwerking. 

 

Hoogachtend, 

 

Gulian Nolthenius Directeur Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters 

Berend Schans   Directeur Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals 

Erwin van Lambaart CEO Holland Casino 

Willem Westerman Directeur Vereniging van Evenementenmakers 

Frits Huffnagel  Voorzitter VAN Kansspelen Brancheorganisatie 

Roel Veltmeijer  Voorzitter Family entertainment Centers - FEC-Nederland 

Siebe Weide  Waarnemend directeur Vereniging van Schouwburg- en   

  Concertgebouwdirecties 

 

Deze brief is tevens verzonden naar: 

 de heer H. de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Viceminister-president 

 mevrouw C. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur, Viceminister-president 

 mevrouw I. van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 de heer F. Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid 

 de heer W. Hoekstra, Minister van Financiën 

 de heer W. Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 de heer E. Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat 

 de heer S. Dekker, Minister voor Rechtsbescherming 

 Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor EZK 

 Voorzitter van de Vaste Kamercommissie van VWS 
 

Meer informatie via Robin Bleichrodt – 06 2493 6800  


