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Filmen in Zeeland 
Filmprotocol Zeeland, versie juni 2019 

 

Inleiding 

De provincie Zeeland hecht groot belang aan het promoten en het in beeld brengen van de provincie. 
Hiertoe is de Zeeland Film Commission (ZFC) opgericht. 
Zeeland biedt met haar unieke locaties vele mogelijkheden voor filmopnamen en fotoshoots. De 
Provincie Zeeland en de diverse gemeentebesturen stellen zich coöperatief op tegenover filmmakers, 
en zijn zich bewust van het economische en culturele belang van de filmsector voor de provincie.  
 
Filmmakers hebben belang bij een snelle afhandeling van hun aanvraag voor vergunningen en 
ontheffingen. Weersomstandigheden, beschikbaarheid van acteurs of uitzendtijden zetten de 
planning immers onder druk. Dit filmprotocol is gemaakt om te komen tot een werkbare situatie 
voor locatiemanagers, producenten, regionale overheden, maar zeker ook voor omwonenden, 
ondernemers en bezoekers - voor, tijdens en na elke productie.  
 
De provincie Zeeland telt 13 gemeenten. In dit filmprotocol staan de algemene richtlijnen die gelden 
voor de hele provincie Zeeland, maar deze kunnen per gemeente of instantie afwijken.  
 
Centrale melding: Ter bevordering van de communicatie tussen gemeentelijke instellingen, gebied- 

of wegbeheerders en producenten kunnen alle filmproducenten hun opname-voornemens 

doorgeven aan de ZFC. Hier worden alle opnames op één centrale plaats geregistreerd.  

 

Vergunning en toestemming 

In principe is het niet nodig toestemming te hebben om te filmen in Zeeland. U moet echter de juiste 

gemeente(n) en instanties in kennis stellen voordat u opnamen maakt. Zo kan voorkomen worden 

dat er op één locatie meerdere activiteiten tegelijk plaatsvinden en bijvoorbeeld uw werkzaamheden 

worden gestoord door andere activiteiten.  

Voor sommige activiteiten, zoals het afzetten van de openbare weg of het plaatsen van objecten in 

de openbare ruimte heeft u wel een toestemming, ontheffing of een vergunning nodig.   

U kunt hiervoor contact opnemen met de ZFC om uw wensen kenbaar te maken. ZFC zal u dan in 

contact brengen met de desbetreffende contactpersonen bij gemeente, politie en/of overige 

diensten. Een vergunning, ontheffing of toestemming kan soms snel worden verleend maar ook 

weken nodig hebben. Houd hier rekening mee en dien uw aanvraag op tijd in. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ook voor het gebruik van (nep)wapens, (politie)uniformen, het maken van explosies en het gebruik 

maken van drones heeft u ontheffing of een vergunning nodig. Het gebruik van (politie)uniformen en 

striping wordt gehandhaafd door het Instituut voor Fysieke Veiligheid, toets daar al het gebruik van 

politiemiddelen en dat van andere hulpdiensten eerst. 
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Parkeren 

Neem contact op met de desbetreffende gemeente om de reservering van parkeerplaatsen voor uw 

productie te regelen. Houd er rekening mee dat het wettelijk verplicht is om ten minste 48 uur van te 

voren de plaatselijke bewoners te informeren over tijdelijke verkeersmaatregelen. Er moet ook een 

tijdelijke verkeersmaatregel worden ingediend via de desbetreffende gemeente ten minste vijf dagen 

voordat het filmen begint. 

 

Algemene voorwaarden 

De ZFC, provincie, gemeenten, diensten, ondernemers en omwonenden proberen u zo goed mogelijk 

te ondersteunen in uw werkzaamheden. Wij verwachten van u hetzelfde. Als producent van film- en 

foto-opnamen gelden daarom de volgende huisregels. 

 

• U moet onbeperkt toegang verlenen aan nood- en hulpdiensten. 

• U verspreid een bewonersbrief wanneer een buurt op welke manier dan ook hinder kan 

ondervinden van de opnamen. In deze brief wordt tenminste vermeld wat u gaat doen, met 

wie, ten behoeve waarvan en wanneer en hoe laat. De ZFC ontvangt graag een kopie van uw 

bewonersbrieven.  

• Kabels op openbare wegen moeten goed worden afgedekt en deze mogen niet worden 

bevestigd aan straatmeubilair of groenvoorzieningen. 

• Iedereen die betrokken is bij de productie moet zich als medewerker kunnen identificeren. 

• Wanneer u verkeersregelaars inzet, moeten deze duidelijk herkenbaar zijn en reflecterende 

kleding dragen. Het is enkel toegestaan gebruik te maken van gecertificeerde 

verkeersregelaars. 

• Als u de weg afzet, moeten de verkeersregelaars een alternatieve route aangeven. 

• U moet ervoor zorgen dat omwonenden hun auto kosteloos op een alternatieve plek kunnen 

parkeren. 

• U moet gehandicaptenparkeerplaatsen vrijhouden. Als het voor de filmopnamen nodig is om 

ze toch te gebruiken, dan moet u alternatieve parkeerplaatsen verzorgen. Voor 

gehandicapten moet u bovendien het vervoer van en naar die parkeerplaatsen regelen. 

• Op de gereserveerde parkeerplaatsen mogen alleen productievoertuigen staan waarvoor het 

noodzakelijk is dat ze dicht bij de set staan. Auto’s van producenten, 

financiers/opdrachtgevers of productieassistenten/runners horen hier met nadruk niet toe. 

• Eten mag alleen in een duidelijk aangegeven gebied. Bereid geen voedsel op een openbare 

straat. U moet een cateringbus gebruiken. 

• U verzamelt zelf uw afval en brengt het zelf weg.  

• De ZFC ontvangt graag een kopie van de film of productie.  

• De Provincie Zeeland, betreffende gemeente, of eigenaar/beheerder van de locatie zal alle 

schade aan haar eigendommen op u verhalen. 

• Er wordt verwacht dat al uw medewerkers zich correct gedragen, met name in contact met 

bewoners en bedrijven. Op die manier draagt u bij aan het draagvlak voor toekomstige 

aanvragen op dezelfde locatie. 
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• U moet de draailocatie opleveren in de staat waarin u hem aantrof. Zo niet, dan worden door 

de betreffende beheerders de reinigings- of herstelkosten in rekening gebracht. 

• Handhavers van de Provincie of betreffende gemeente kunnen uw filmset bezoeken. Zij 

controleren de naleving van de regels en zijn bevoegd in geval van overtredingen de 

opnamen stil te leggen. 

 

Nakomen afspraken 

De volledige verantwoordelijkheid voor de (film)opnamen ligt bij de producent. Die is aansprakelijk 

voor eventuele schades die ontstaan door het maken van (film)opnamen en de producent dient zich 

dan ook hiertegen te verzekeren. Indien de producent de vereiste vergunningen en/of ontheffingen 

heeft gekregen, ontslaat hem dat niet van zijn plicht om te zorgen dat er geen hinder en schade 

ontstaat door de (film)opnamen. Bij onvoorziene omstandigheden kunt u contact opnemen met de 

ZFC. Samen met u zullen we zoeken naar een werkbare oplossing. Uiteraard kan het voorkomen dat 

een vergunning of ontheffing door de betreffende diensten geweigerd wordt.  

 

Bij overtreding van de regels zal u hierop worden aangesproken door de betrokken instanties. 

Mogelijke sancties kunnen inhouden dat de medewerking aan de productie wordt ingetrokken en er 

een boete wordt opgelegd. 

 

Stappenplan en contactformulier 

 ZFC wil graag snel met filmproducenten en/of locatiescouts in gesprek zodat in een vroeg 

stadium duidelijk is wat de wensen zijn. U kunt daarvoor een gesprek aanvragen met de ZFC 

via e-mail:  info@zeelandfilmcommission.nl 

 ZFC kan u vervolgens adviseren en in contact brengen met de desbetreffende 

vertegenwoordigers van de gemeente, de Provincie Zeeland of andere instellingen voor de 

benodigde toestemming/vergunning(en). 

 De filmproducent is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van alle toestemmingen en 

vergunningen. 

 Tijdens de filmopnames is het prettig als u contact houdt met de ZFC. 

 

Contact ZFC: 

Anic Lammers en Carolijn Lilipaly 

info@zeelandfilmcommission.nl  

www.zeelandfilmcommission.nl 

06-45070206 
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