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Geachte heer Depla, 

 

In uw brief van 16 april jl. vraagt u een bevestiging van het kabinet dat het 

Fieldlab-evenement van Radio 538, dat in uw gemeente wordt georganiseerd op 

24 april a.s., veilig kan plaatsvinden. 

 

Het kabinet hecht veel belang aan het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 

Fieldlab Evenementen. Dit onderzoeksprogramma maakt het mogelijk om op een 

gecontroleerde wijze te experimenteren met een veilige heropening van (sectoren 

van) de maatschappij en biedt mogelijk perspectief voor een veilige en 

verantwoorde organisatie van en deelname aan toekomstige evenementen.  

 

De borging van de veiligheid en volksgezondheid staat centraal in deze Fieldlabs. 

Daarom geldt een aantal aanvullende gezondheids- en veiligheidseisen. Zo wordt 

van alle deelnemers kort voor de start van het evenement een negatieve sneltest 

geëist. Deze testen worden geboekt en uitgevoerd in samenwerking met Stichting 

Open Nederland. Ook zullen de deelnemers vijf dagen na het evenement wederom 

gevraagd worden om een sneltest te ondergaan en wordt de deelnemer dringend 

geadviseerd om na het evenement zo min mogelijk contact te hebben met andere 

personen. Buiten de locaties gelden de normale generieke coronamaatregelen. 

 

Op basis van de positieve ervaringen met de eerste 8 Fieldlabs (fase 1) heeft het 

kabinet, na overleg met de betrokken burgemeesters en het Veiligheidsberaad op 

13 april jl. besloten dat de volgende 12 Fieldlabs (fase 2, gericht op opschaling) 

georganiseerd kunnen worden, waaronder het 538 Oranjedag-evenement op 

24 april a.s. in Breda.  

 

Op basis van de zeer uitgebreide voorzorgsmaatregelen met betrekking tot 

veiligheid en volksgezondheid en op grond van de ervaringen van eerdere fieldlabs 

is het kabinet van mening dat het Fieldlab-evenement in uw gemeente vanuit  
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 gezondheidsperspectief verantwoord kan plaatsvinden. Overwegingen met 

betrekking tot de openbare orde behoren tot de verantwoordelijkheid van het 

lokale bestuur. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Mona Keijzer 

Staatssecretaris van Economische 

Zaken en Klimaat 

Ingrid van Engelshoven 

Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap 

 

 

 

 

 

 

 

 


