Van: [persoonlijke levenssfeer]
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 4:10
Aan: [persoonlijke levenssfeer]; [persoonlijke levenssfeer]; [persoonlijke levenssfeer]; [persoonlijke levenssfeer];
[persoonlijke levenssfeer]
CC: [persoonlijke levenssfeer]
Onderwerp: PvA demonstratie wageningen 14-06-2020

Hallo allemaal,
Hierbij ons plan van aanpak voor de demonstratie die gepland staat op zondag 11 juni 2020 in park Noord
West.
We hopen jullie zo voldoende geinformeerd te hebben. Mochten jullie nog vragen hebben of iets is
onduidelijk dan zijn zowel [persoonlijke levenssfeer] als ik bereikbaar via mail of telefoon.
Groetjes,
[persoonlijke levenssfeer] en [persoonlijke levenssfeer]
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Why BLM demo
The current events occurring across America right now have sent shocks around the world and has
rightly drawn sympathy from the international community towards the Black Lives Matter
movement as well as black people who continue to suffer from institutionalized racism in the USA.
This time marks a key moment in civil rights history through the years of oppression. From slavery
to emancipation. From segregatory racial laws to the Civil Rights Movement. From institutionalized
racism within the political, economic, social, environmental and indeed cultural realms of American
life to the current manifestation of uprising against prejudice.
While this uprising goes on in the US, it is by no means an isolated experience. 400 years of
promises broken and even longer of pain unspoken: these events are a culmination of a long
history of oppression.
The effects of colonialism and institutionalized racism are at play around the world and are
poignant in Dutch history. As Archbishop Desomond Tutu states, “If you are neutral in situations of
injustice, you have chosen the side of the oppressor”.
We, as an independent body of Wageningen students and citizens, take this message to heart and
are therefore calling for relevant institutions and social groups to come together in a spirit of
solidarity to express our sympathy to the events unfolding in the US right now.
Also we want to use this protest to point out institutional racism in the Netherlands and
Wageningen. We are solidar with everyone who experiences racism in any way and give the stage
to black voices through this protest to raise awareness and show our support to the Black Lives
Matter movement.

Organisation
This protest is organised by a diverse group of Wageningers. Tutku Yuksel and Johanna Schröder
are coordinating the protest and are in touch with Sita Hes (municipality) and Jeroen Weusthof and
Suzanne (Police). There are around 30 people involved in organising this protest.
If there are any questions about this action plan, please get in touch with:

Our team
Head of coordination:

Police contact:
Municipality contact:
Crowd control:
Stage building:
Stage program:
Communication extern:
Volunteerrecruitment
Photography
Live streaming
Social media & promotion
Building up/Breaking down
Covid-19

EHBO
Accessibility manager
Contact with other
Student groups

Practical information Protest
Date
Start
End

14-06-2020
16.00
17.00

The participants can enter the field earlier than 16.00 to streamline the flow of people coming in.

Location
Park Noord West.
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Max capacity of the park

1100+ people

Max allowed capacity
Buffer
Area capacity

500 people
500 people
A - 250, B - 190, C - 150, D - 100, E - 80, F - 320

Traffic plan
On the basis of the picture above we will give you an overview of the Park Noord West. As you can see we
divided the field into different areas. There is a stage in front of the skatepark where we will host a
generator for electricity to power the speakers we will use during the event. You can see different routings,
entrances and exits to manage the movement of people. We are expecting 500 people to come to this
demonstration. This maximum is communicated and approved in earlier conversations with the police and
municipality. We will also communicate in our external communication that this is the maximum capacity
on the field. We will, however, prepare 2 buffer areas on the field in case more people show up. This
means we will prepare the protest for a 1000 people where 1,5 m distance between people is to minimize
the risk of escalations.
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Capacity is based on size of area while Corona measures are taken into account.

These are the three different scenarios based on the amount of people:
1. Less than 500 people
When there are less than 500 people only area A, B, and C are put into use. All together they add
up to 500 people. Gate 1, 2, and 3 will be used as entrance. Gate 1 is the main entrance where
people with bikes can enter the field. There will be signing around the area to guide people to the
right places. When area A and B are full we have reached the capacity of 450 people, This will mean
we will communicate online that we reached the maximum.
2. Between 500 - 1000 people
In good consultation with the police and municipality we will open up area D, E and F. Gate 1, 2,
and 3 will be used as an entrance. It 1 is the main entrance where people with bikes can enter the
field. There will be signing around the area to guide people to the right places. There is enough
organisational capacity to realise this. We will use these buffer areas to minimise risk for escalation.
3. More than 1000 people
In good consultation with the police and the municipality the protest will be aborted.
There is one scenario for when we face really bad storm with thunder and light bolts:
1. We keep track of the weather forecast and when a storm with heavy rain, thunder and light bolts is
predicted we will finetune and adapt the plans with the police and the municipality and abort
/postpone the protest.
Signing
The borders of the areas will be made clear by using signs and strips. Also the places people can sit at will
be made clear by using chalk-spray (which will be washed away with the next rain). This chalk-spray is not
damaging for the environment and will disappear via sun and rain within 14 days.
Entrance/Exits
We have multiple gates where people can enter and exit the demonstration All gates are provided with two
supervisors. At the start of the demonstration we will use gate 1, 2, 3 as an entrance gate. At the end of the
protest all gates will be used as exit. Gate 3 and 4 are promoted for pedestrians. Gate 1 and 2 will be used
for people who exit with a bike and car. If we notice that there are more pedestrians than bikers, we will
consulate the police whether to let pedestrians exit via gate 1 and 2.
The bikeparking
We provide two areas for bike parking: bike 1 and bike 2. When these are full we can use bike 3. There are
volunteers to facilitate bikeparking. We asked the municipality to provide racks for the bikeparkings.

Crowd control

The crowd will be managed by 22 ground stewards (red). Five stewards will manage the bike
parking area (orange). Each entrance/exit will be provided with 2 entrance counting stewards
(green), so in total we have 8 of them. Furthermore there will be 3 corona stewards (blue) - behind
each entrance one - who are providing masks for those who forgot.
They are all recognizable via a uniform colored vest.
The g
 round stewards are placed around the areas. One steward is responsible for 50 people.
Here follows the amount of ground stewards designated to the specific areas: A - 5, B - 4, C - 3, D
- 2, E - 2, F - 6.If area D is full and we’re already filling area E, we will provide backup-stewards,
who already had a breeving, with a vest so they can start working at area F. A
Parking stewards are responsible to make people place their bikes while holding 1,5 m distance
to each other. We’ll start with filling bike area 1 and bike area 2 at the same time since people
enter the terrain via the main entrances gate 1 and gate 2 equally.
If these bike racks are full, we will open the bike area 3. One parking steward will be at the bike
area 3 from the beginning of the event on to make sure the area won’t be used differently by
participants. When we open bike area 3, the head of crowd control will send a steward on hold to
the bike area.

The 8 e
 ntrance/exit stewards will be placed at every entrance/exit (2 each) to count the number of
participants with a provided tool and send those numbers to the head of crowd control.
Furthermore they make sure everyone enters the terrain calm and with the 1,5m distance, wear a
mask, don’t seem to be drunk and don’t have banners with sticks with them.
Whenever anyone does not wear a mask, they’ll send them to thecorona-stewards who are
directly behind the entrance so that they can be provided with a mask. At the drawing you can find
where the stewards will be placed.

Program
The demonstration is planned for 4pm on Sunday, 14th, 2020. The program will take one hour. The
programme is shaped by 5-6 speakers which each hold a speech and some will partly use musical
background for their spoken words.
9:00
14.00
15:30
16:00
17:00
18:00

building up
team breeving
supervisors are at their positions, first people arrive
Start demo (quick reminder in the beginning: Corona guidelines & walking routes
End of demo
Guiding people to excess the terrain by sound system
Breaking down

Communication plan extern
Our communication platform is mainly social media. We will make a facebook event where we
describe the protest, the safety guidelines for Covid-19 and other guidelines during the protest. We
will put effort in creating awareness among participants of the following aspects via social media
and signing at the event. :
Event description:
See chapter Why BLM demo.
Safety guidelines for Covid-19:
bring and wear a Facemask
bring and wear Gloves
- wash hands at home before and after the protest
- keep 1,5 distance at all times
- in the demonstration area there will be markings
- avoid public transport, use own transportation

-

-

come alone or with household members
in case you or one of your household members / acquaintances you had recent contact
with is showing symptoms of COVID-19 please stay at home please bring your own water
bottle (and don't share it with co-demonstrants)
If you get symptoms after the demonstration, please stay home and make an appointment
with the GGD to take a test. Say that you’ve been participating in the demonstration.

Other guidelines
A map with the walking routes and the areas will be added to the social media post
- Please follow the signs where to enter the terrain
- The area is divided into areas, where you are supposed to take a seat with 1,5m distance
to each other, there are marks on the ground - this is a s
 itting protest, so please take
something for yourself to sit on with you (like a small blanket or jacket)
- Please listen to the e
 ntrance/exit stewards the entrances, they will tell you which area to
go
- Please listen to the stewards, organisation and the police at all time
- Please don’t bring any banners with “acab” or banners which are provided with sticks (for
safety reasons)
- Come preferably walking,
- If you have to bike, please follow the signs where to park your bike, keep the 1,5m distance
also there
- Preferably don’t come by car
The promotion and communication about this event will be made fitting the goal of only hosting 500
people. Via facebook we have the ability to ask people to use the button which says if they’re
coming. We explicitly ask people to do this.
Even if this does not give any compulsory information, it gives us a good estimation about the
number of people to come.

Covid-19
For the organisation team:
Within our organisation team we will make sure at any time what we also stick to the Covid-19
guidelines. We will wear masks during the event and provide hand sanitizers at hour working
spaces. We ask our team to bring cups with them themselves, so that they can drink the coffee/tea
we provide. All snacks we provide will be packed in plastic.
The walking-routes behind the stage will provide 1,5m distance.
For participants:
We make sure that within the whole terrain 1,5m distance is possible at all times. As we already

described the areas to sit are provided with a marking where to sit and all walking routes provide
enough space.
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Geachte mevrouw,
Ik heb van u op 5 juni 2020, aangevuld met een Plan van Aanpak Demo Wageningen op 11 juli
2020, een melding ontvangen tot het houden van een demonstratie ‘Black Lives Matter’op
zondag 14 juni 2020 van 16.00 tot 17.00 uur in Park Noordwest te Wageningen om bewustzijn te
scheppen over racisme.
Ik sta het toe dat u vanaf 09:00 uur ter plaatse het podium opbouwt, het terrein coronaproof
inricht, vanaf 15:30 uur de demonstranten in het Park Noordwest toelaat, van 16:00 uur tot
17:00 uur gaat demonstreren en vanaf 17:00 uur de demonstranten gefaseerd begeleid naar de
uitgangen van het terrein. In deze brief licht ik de invulling en voorwaarden aan de demonstratie
nader toe.
kennisgeving demonstratie
Uit uw melding blijkt dat u op 14 juni 2020 vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur een demonstratie
‘Black Lives Matter’ gaat houden in Park Noordwest te Wageningen, zoals aangegeven op de
tekening in het Plan van Aanpak Demo Wageningen van 11 juni 2020. Vanwege de actuele
gebeurtenissen in de Verenigde Staten wilt u solidariteit tonen en tegelijkertijd aandacht vragen
voor institutioneel en individueel racisme.
Bevestiging kennisgeving demonstratie
Ik heb uw aanvraag opgevat als een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 9 van de Grondwet
juncto artikel 3, eerste lid van de Wet openbare manifestaties en artikel 2.3 eerste lid van de
Algemene plaatselijke verordening 2014 Wageningen.
Dat betekent dat u een demonstratie mag houden, maar ik mag daaraan voorwaarden stellen in
het belang van het verkeer, ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden en ter
bescherming van gezondheid.
In deze bijzondere tijd van Covid- 19 stel ik dan ook voorwaarden aan deze demonstratie die de
gezondheid van alle deelnemers, begeleiders, eventuele toeschouwers, aanwezige BOA’s en
politie moet beschermen. Deze voorwaarden moeten strikt nageleefd en opgevolgd worden. Het
opleggen van die voorwaarden komt mij toe op grond van artikel 39 van de Wet openbare
manifestaties.
De algemene voorwaarden kunt u aan het begin van pagina 2 van deze brief vinden.
PARK NOORDWEST
Op Park Noordwest zullen diverse sprekers de demonstranten toespreken. Het plaatsen van een
podium is daarbij toegestaan. U maakt daarbij gebruik van versterkt geluid.
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Algemene voorwaarden:
1. U moet deze bevestiging/kennisgeving gedurende de demonstratie bij zich hebben. Op
verzoek van de met het toezicht belaste ambtenaren van de politie, de brandweer en/of
de gemeente moet u deze direct tonen;
2. Gedurende de demonstratie – inclusief één uur ervoor en één uur erna - bent u
bereikbaar voor eventuele vragen/problemen ();
Bij eventuele problemen kunt u contact opnemen met de politie 0900-8844, die ter
plekke aanwezig is;
3. Alle aanwijzingen en/of bevelen die worden gegeven door de politie of daartoe
aangewezen ambtenaren dienen te worden opgevolgd;
4. U draagt zorg voor een ordelijk verloop en bent verantwoordelijk voor de contacten met
de politie;
5. Er zal toezicht gehouden worden door mensen uit uw organisatie. De toezichthouders,
één op de 50 demonstranten, zullen herkenbaar zijn aan een te dragen herkenbaar
zichtbaarheidsvest;
6. U moet zorgen voor een Verkeersplan waarin de looproutes, fietsstallingen, in- en
uitgang in en rond Park Noordwest (verder demonstratieterrein) duidelijk zijn;
7. Er zijn maximaal 500 demonstranten op het demonstratieterrein toegestaan, inclusief de
organisatie en toezichthouders met een buffer tot 1000 demonstranten volgens uw Plan
van Aanpak Demo Wageningen van 11 juni 2020 (verder Plan van Aanpak);
8. Als volgens uw Plan van Aanpak de vakken A en B vol zijn (450 demonstranten)
communiceert u via social media dat het demonstratieterrein vol is en dat het geen zin
meer heeft om naar de demonstratie te komen;
9. Ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten moet op het
demonstratieterrein een calamiteitenroute van 3.50 hoogte van 4.20 worden
vrijgehouden of per direct vrijgemaakt kunnen worden;
10. De demonstratie duurt niet langer dan een uur. Hierna verlaat u het terrein gefaseerd;
11. Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, moet u zorgen voor het
volgende:
 de demonstratie moet voldoen aan de Noodverordening Gelderland-Midden van 29 mei
2020.
• de aanwezigen moeten ten minste 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Hiervoor
worden per demonstrant plekken gemarkeerd op het terrein;
 demonstranten moeten een niet-medisch mondkapjes dragen;
• er wordt hoest- en handhygiëne gehanteerd;
• wees na de demonstratie alert op klachten;
• als je na een demonstratie klachten krijgt, blijf dan thuis en maak zo snel mogelijk
een afspraak bij de GGD om je te laten testen. Meld daarbij dat je hebt
deelgenomen aan een demonstratie;
12. U moet zorgen voor een Veiligheidsplan waarin wordt beschreven hoe u zorgt dat de
verspreiding van het COVID-19 virus wordt tegen gegaan (zie hierboven), en hoe uw plan
van crowdcontrol eruit ziet. Daarnaast wordt beschreven wat u doet in het geval van het
scenario dat:
er meer demonstranten komen dan 500 demonstranten;
ontruiming van het terrein bij slecht weersomstandigheden (onweer).
Hiervoor moet in ieder geval een geluidsinstallatie aanwezig zijn die sterk genoeg is om
de aanwezigen hierop te kunnen wijzen;
13. U moet zorgen voor verwijzing naar fiets- en autoparkeerplaatsen en u moet er op
toezien dat de fietsen op de aangewezen plaatsen geparkeerd worden op het
demonstratieterrein;
14. Er mogen geen muzikale optredens, of muziek gedraaid worden tijdens de demonstratie,
behalve ter ondersteuning van de boodschap van de sprekers;
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15. U gebruikt geluidsversterkers voor microfoons. Het geluid moet goed hoorbaar zijn over
het terrein. Dit om te voorkomen dat mensen die het minder goed horen dichter bij het
podium willen komen en de onderlinge afstanden niet geborgd kunnen worden;
16. Kabels, leidingen en koppelingen moeten zorgvuldig zijn afgedekt met rubbermatten of
gelijkwaardige alternatieven;
17. Er zijn tenminste twee EHBO'ers aanwezig per 500 bezoekers, voor de duur van het
gehele evenement. Bij evenementen tot 500 bezoekers mogen de EHBO'ers ingevuld
worden door BHV'ers zonder neventaak gedurende het evenement;
18. Gedurende de demonstratie – inclusief één uur ervoor en één uur erna - moet u weten
waar de dichtstbijzijnde AED-apparaat hangt en deze indien nodig direct kunnen ophalen.
Voor de bediening moet een gecertificeerde AED-bediener aanwezig zijn op het
demonstratieterrein;
19. De uitvoering van alle activiteiten moet op een zodanig manier gebeuren dat de veiligheid
van zowel de deelnemers als van de omstanders gewaarborgd is; namens de organisator
ingezet begeleidend en toezichthoudend personeel moet ter zake deskundig zijn en mag
tijdens de uitvoering van deze taken geen alcoholhoudende drank nuttigen en/of onder
invloed van alcoholhoudende drank;
20. Op het demonstratieterrein is geen alcohol toegestaan. U moet erop letten dat
deelnemers aan de demonstratie geen alcohol bij zich dragen of gebruiken;
21. Het is uit milieuoverwegingen, niet toegestaan om ballonnen op te laten als wijze van
protest;
22. Het is niet toegestaan gezicht bedekkende kleding te dragen of het gezicht op een andere
wijze bedekt te hebben tijdens de demonstratie, behalve mondkapjes om verdere
verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan;
23. Er mogen geen voorwerpen worden verbrand voor, tijdens of na de demonstratie.
24. Deelnemers aan de demonstratie mogen geen dikke stokken, fakkels of vergelijkbare
voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van een spandoek;
25. Er mogen geen kwetsende, opruiende, beledigende of discriminerende leuzen worden
gescandeerd en/of op spandoeken of middels foto’s of beelden en dergelijke worden
vertoond, bijvoorbeeld ACAB;
26. U moet de plek waar u de demonstratie houdt schoon achterlaten; U geeft ons vooraf
door welke verf die u gebruikt voor het aanbrengen van de stippen. Deze verf is
milieuvriendelijke en blijft niet te lang zichtbaar;
27. De demonstratie mag geen schade toebrengen aan derden.
Contact
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met via telefoonnummer en of met via
telefoonnummer.
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Wageningen,

Manager Publieke Dienstverlening,

De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.

Van: [persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 10:52
Aan: [persoonlijke levenssfeer]
CC: [persoonlijke levenssfeer]@politie.nl>; [persoonlijke levenssfeer] [persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl>
Onderwerp: FW: BLM demonstratie wie sport er in het park? Dit zijn de contactgegevens van de mensen van het
skatebaaninitiatief FW: Ter info -> FW: postertje voor je collega's ligt op je bureau;-)
Hoi,
Nog een nabrander….er wordt ook fanatiek geskate in het park, en die gaan hard. Misschien ook goed om ff
contact mee op te nemen?
De jongeren werker

[persoonlijke levenssfeer]heb ik gesproken en hij zet het ook via zijn kanalen uit.

Met vriendelijke groet,

[persoonlijke levenssfeer]
[persoonlijke levenssfeer]

Gemeente Wageningen
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen
BEZOEKADRES Markt 22
TELEFOON [persoonlijke levenssfeer]
FAX [persoonlijke levenssfeer]
E-MAIL [persoonlijke levenssfeer]
INTERNET www.wageningen.nl

Op [persoonlijke levenssfeer] niet aanwezig

Van: [persoonlijke levenssfeer]
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 18:28
Aan: [persoonlijke levenssfeer]
CC: [persoonlijke levenssfeer]
Onderwerp: BLM demonstratie wie sport er in het park? Dit zijn de contactgegevens van de mensen van het
skatebaaninitiatief FW: Ter info -> FW: postertje voor je collega's ligt op je bureau;-)
Hoi

[persoonlijke levenssfeer],

Ik bedacht nog, er wordt natuurlijk ook fanatiek geskate in park Noord-West.
Een deel van deze skaters is verenigd in een actie voor een mooie/betere skatebaan.
Zie Skatebaan-wageningen.nl
1

Ze hebben dit afgelopen jaar vaak ingesproken bij de gemeenteraad etc.
Algemene emailadres
[onevenredige benadeling].nl
Een van de betrokken ouders is

[persoonlijke levenssfeer]
en ik denk deze meneer oook

[persoonlijke levenssfeer]
Mocht je meer contactgegevens (telnrs) nodig hebben heeft
Met vriendelijke groet,

[persoonlijke levenssfeer]
[persoonlijke levenssfeer]
Werkdagen: [persoonlijke levenssfeer]

Gemeente Wageningen
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen
BEZOEKADRES Stadhuis Markt 22
TELEFOON [persoonlijke levenssfeer]
FAX [persoonlijke levenssfeer]
E-MAIL [persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl
INTERNET www.wageningen.nl
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[persoonlijke levenssfeer]ze waarschijnlijk wel.

Van: [Persoonlijke levenssfeer]@gmail.com>
Verzonden: zaterdag 13 juni 2020 18:17
Aan: [Persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl>
Onderwerp: Fwd: Briefing crowd control BLM Wageningen

Bij deze!
---------- Forwarded message --------Van: [Persoonlijke levenssfeer]
Date: za 13 jun. 2020 14:28
Subject: Fwd: Briefing crowd control BLM Wageningen
To: [Persoonlijke levenssfeer]

Nog een toevoeging, ivm regenverwachtingen is ons geadviseerd de mensen toch te laten staan ipv zitten. In
Area B reserveren we een aantal rijden voor mensen in een rolstoel, mensen die slecht ter been zijn (10
klapstoelen) of mensen die slechthorend zijn ivm de doventolk die op het podium aanwezig is.
We hebben meer speakers (6 tot 8) zodat we het geluid nog beter kunnen spreiden.
Groetjes, [Persoonlijke levenssfeer]

---------- Forwarded message --------Van: [Persoonlijke levenssfeer]>
Date: za 13 jun. 2020 om 13:43
Subject: Briefing crowd control BLM Wageningen
To:
(ENGLISH BELOW)
—————————————

Hoi,
Allereerst nogmaals bedankt voor het vrijwilligerswerk!
Mijn naam is [Persoonlijke levenssfeer] en zal tijdens de BLM-demo deze zondag de crowd control
verzorgen. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en samen te werken aan een veilige demonstratie. In
deze mail vind je wat informatie over de locatie, de functieomschrijving, het programma en de COVID-19
richtlijnen.
Locatie: PARK NOORD WEST
Datum: 14-06-2020
Tijd: 16:00-17:00
Maximale capaciteit van het park: 1250+ personen
Maximaal toegestane capaciteit: 500 personen
Buffer: 500 personen
1

Het park is verdeeld in verschillende ingangen en gebieden. Hier vindt u de plattegrond. Voor het geval je
de kaart niet kunt openen, heb ik een foto bijgevoegd in deze mail. Op zondag krijg je te zien waar je wat
kunt vinden. Elk gebied heeft een maximale capaciteit van mensen die kunnen houden. Area A, B en C
worden gebruikt voor wat is toegestaan, max 500 personen en gebieden D, E, F en G zijn de bufferzones,
ook max 500 personen. Volg de richtlijnen die we gebruiken zodat iedereen 1,5m van elkaar kan staan.
Zoals je al gelezen hebt, is er een bufferzone waar we meer mensen kunnen plaatsen als dat nodig is. De
grenzen van de gebieden worden duidelijk gemaakt door middel van borden en stroken. Ook de plaatsen
waar mensen kunnen staan worden duidelijk gemaakt door gebruik te maken van krijtspray
(milieuvriendelijk).
We hebben meerdere poorten (gates) waar mensen de demonstratie kunnen betreden en verlaten. Alle
poorten zijn voorzien van twee stewards. Aan het begin van de demo zullen we Gate 1, 2, 3 gebruiken als
toegangspoort. Aan het einde van het protest worden alle poorten gebruikt als uitgang. Gate 1 en 2 worden
gepromoot als hoofdingang en zullen gebruikt worden voor mensen die met een fiets en auto naar buiten
gaan. Er zal 1 corona steward achter elke ingang zijn die maskers verstrekt voor degenen die vergeten zijn.
Zorg ervoor dat iedereen rustig het terrein betreedt en met de 1,5m afstand een masker draagt, niet dronken
lijkt te zijn en geen spandoeken met (dikke) stokken bij zich heeft.
We voorzien drie zones voor de fietsenstalling: Bike1, Bike 2 en Bike 3. Mensen die via de route Gate 3 en
4 komen, worden doorgestuurd naar Gate 3 om hun fiets te parkeren en poort 1 om de plaats te betreden.
Mensen die via routepoort 1 komen, gaan met de fiets het terrein op en parkeren bij Gate 1.
Mensen die via Gate 3 komen, gaan het terrein op met de fiets en parkeren bij Bike 2. We hebben het zo
opgezet dat het een eenrichtingsroute is. Er zullen 6 stewards bij deze fietsenstallingen zijn. Er zullen 2
stewards buiten/om het park bij Gate 3 en 4 zijn om mensen naar de juiste fietsenstalling en Gate te leiden
en er zullen 2 stewards buiten/om het park bij Gate 1 en 2 zijn om mensen naar de juiste fietsenstalling en
Gate te leiden.
De grondstewards (21) zijn rondom de terreinen geplaatst. Eén steward is verantwoordelijk voor 50
personen. Op elk gebied zullen er 3 stewards zijn. We hebben wat portophone’s geregeld zodat we hier met
elkaar kunnen communiceren.
Op zondag om 14.00 uur zal er een teambriefing zijn waar we uitleg geven en de details doornemen. Hier
zal je ook te weten komen wat jouw locatie zal zijn. Als je je inschrijft voor de crowd control verwachten
we dat je om 14.00 uur op het park aanwezig bent.
We hebben appels en bananen, water, koffie en thee voor iedereen.
Programma:
9.00 uur Opstarten
14:00 teambriefing
15:30 uur steward/supervisors zijn op hun plaats, eerste mensen komen aan.
16:00 start demo (snelle herinnering in de bedelarij: coronarichtlijnen & wandelroutes)
17:00 uur einddemo (begeleiding van mensen naar het overtollige terrein door middel van een
geluidsinstallatie)
18:00 uur afbreken
KOM ALSJEBLIEFT 30 MIN. VOORDAT JE MOET BEGINNEN!

Veiligheidsrichtlijnen voor COVID-19:
- Breng en draag een gezichtsmarker
- Breng en draag handschoenen
- Was je handen thuis voor en na het protest
- Houd te allen tijde een afstand van 1,5 m aan
- Vermijd openbaar vervoer, gebruik eigen vervoer
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- Kom alleen of met de leden van het huishouden
- Indien je of een van jouw huisgenoten/kennissen waarmee je recentelijk contact heeft gehad, thuisblijft,
dan verzoeken wij je thuis te blijven.
- Neem jouw eigen waterfles mee (en deel deze niet met mede-demonstranten).
- Als je na de demo klachten krijgt, blijf dan thuis en maak een afspraak met de GGD om een test te doen.
Zeg dat je hebt deelgenomen aan de demo.
- Kijk naar het weer om voorbereid te zijn. Zorg ervoor dat je de juiste kleding/schoenen draagt.
Het is veel informatie om te lezen en te begrijpen, maar aarzel niet om contact met mij op te nemen als je
vragen hebt. Op zondag hebben we een uitgebreide briefing om je meer te informeren over de demonstratie.
Ik wens je een goed en zonnig weekend.
Groetjes,
[Persoonlijke levenssfeer]
(E): [Persoonlijke levenssfeer]
(T): [Persoonlijke levenssfeer]

————
Hi,
First of all thank you again for volunteering!
My name is [Persoonlijke levenssfeer] and will be managing the crowd control during the BLM demo this
Sunday. I’m looking forward to meet you and work together for a safe demonstration. In this mail you can
find some information about the location, job description, program and COVID-19 guidelines.
Location: PARK NOORD WEST
Date: 14-06-2020
Time: 16:00-17:00
Max capacity of the park: 1250+ people
Max allowed capacity: 500 people
Buffer: 500 people
The park is divided in different entrances and areas. Here you can find the map. In case you can’t open the
map, I’ve attached a picture in this mail. On Sunday you will get to see where you can find what. Each area
has a max capacity of people that can hold. Areas A, B and C are going to be used for what is allowed, max
500 people and areas D, E and F are the bufferzones, also max 500 people. Please follow the guidelines we
use so everybody can stand 1,5m from each other. As you already read, there is a buffer zone where we can
hold more people if needed. The borders of the areas will be made clear by using signs and strips. Also the
places people can stand will be made clear by using chalk-spray (environment friendly).
We have multiple gates where people can enter and exit the demonstration. All gates are provided with two
stewards. At the start of the demo we will use gate 1, 2, 3 as an entrance gate. At the end of the protest all
gates will be used as exit. Gate 1 and 2 are promoted as main entrances and will be used for people who exit
with a bike and car. There will be 1 corona steward behind each entrance who are providing masks for those
who forget. Please make sure everyone enters the terrain calm and with the 1,5m distance, wear a mask,
don’t seem to be drunk and don’t have banners with (thick) sticks with them.
We provide three areas for bike parking: bike 1, bike 2 and bike 3 People who come via the route gate 3 and
4 will be forwarded to bike 3 to partk their bike and gate 1 to enter the place. People who come via the route
gate 1 will enter the terrain with bikes and park at bike 1.
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People who come via route gate 3 will enter the terrain with bike and park at bike 2. We have set it up in
way that it is a one way route. There will be 6 stewards at these bike parking are. There will be 2 stewards
outside/around the park near gate 3 and 4 to direct people to right bike parking and gate and there will be 2
stewards outside/around the park near gate 1 and 2 to direct people to right bike parking and gate.
The ground stewards (22) are placed around the areas. One steward is responsible for 50 people. At each
area there will be 3 stewards.
We have arranges some radio's so we can here communicate with each other.
On Sunday at 14.00 there will be a team briefing where we will explan and go through details. Here you
will also learn what your location will be. If you signed up for crowd control we expect you te be there at
the park at 14.00 oclock.
We have apples and bananas, water, coffee and tea for all.
Program:
9:00 Buidling up
14:00 team briefing
15:30 steward/supervisors are at their positions, first people arrive
16:00 start demo (quick reminder in the beginging: corona guidelines & walking routes)
17:00 end demo (guiding people to excess the terrain by sound system)
18:00 breaking down
PLEASE COME 30 MIN BEFORE YOU HAVE TO START!

Safety guidelines for COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bring and wear a facemark
Bring and wear gloves
Wash hands at home before and after the protest
Keep 1,5m distance at all times
Avoid public transport, use own transportation
Come alone or with household members
In case you or one of your household members/aquaintances you had recent contact with is showing
of COCID-19 please stay at home.
Please bring your own water bottle (and don’t share it with co-demonstrants)
If you get symptoms after the demo, please stay at home and make an appointment with the GGD to
take a test. Say that you’ve been participating in the demo.
Look at the weather to be prepared. Make sure you wear proper clothes/shoes

It's a lot of information to read and to understand, but don’t hesitate to contact me if you have any questions.
On Sunday we’ll have an extensive briefing to inform you more about the demonstration.
I wish you a good and sunny weekend.
All the best,

[Persoonlijke levenssfeer]
(E): [Persoonlijke levenssfeer]
(T): [Persoonlijke levenssfeer]
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Ha [Persoonlijke levenssfeer], wil je ook mij de mail naar de vrijwilligers sturen en andere info die je aan
[Persoonlijke levenssfeer] stuurt? Ik ben graag op de hoogte. Groet groet, [Persoonlijke levenssfeer]
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 13 jun. 2020 om 14:18 heeft [Persoonlijke levenssfeer] het volgende geschreven:
Hallo,
Met de hulp van de AID crew hebben we vandaag het terrein bekeken en daarop een aantal
aanpassingen gedaan.
Dit is de link naar de nieuwe kaart
Je ziet dat we de namen van de gates anders hebben genoemd. Gate 1 en 2 willen we
communiceren als main gate, omdat dat de grootste ingangen zijn.
Iedereen die lopend komt vanaf gate 3 kan naar binnen om vak B te vullen.
Iedereen op de fiets wordt gestuurd naar bike 3 en vandaar uit naar gate 1. We hebben zoveel
mogelijk 1 richtingsverkeer aangehouden. Zo vermijden we stromen die tegen elkaar in
gaan. Ook de fietsrekken zijn 1 richtingsverkeer.
De EHBO heeft een tent van 3 bij 2 in de buurt van het podium. Achter het podium is
centrale plek (overdekt) waar geluidstechnicus droog staat, en wij ook kunnen staan. We
hebben in totaal 25 portofoons.
[Persoonlijke levenssfeer], ik stuur je zo ook de mail door die naar crowd control vrijwilligers

hebben gestuurd.
Groetjes,

][persoonlijke levenssfeer] is onderdeel van het netwerk Welsaam.
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Van: [persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl>
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 10:49
Aan: [persoonlijke levenssfeer]
CC: [persoonlijke levenssfeer] @politie.nl>
Onderwerp: FW: ter info: demonstratie BLM a.s zondag 14 juni Wageningen
Ter info, groet, [persoonlijke levenssfeer]

Van: [persoonlijke levenssfeer]
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 8:41
Aan: [persoonlijke levenssfeer]
Onderwerp: RE: ter info: demonstratie BLM a.s zondag 14 juni Wageningen
Hoi

[persoonlijke levenssfeer],

Bedankt voor de informatie. Wij brengen de bewoners van Dijkgraaf op de hoogte!
Met vriendelijke groet,

[persoonlijke levenssfeer]
[persoonlijke levenssfeer]

Tel. [persoonlijke levenssfeer] | Akkermaalsbos 14
6708 WB Wageningen | www.idealis.nl
Ik werk op: [persoonlijke levenssfeer]

Van: [persoonlijke levenssfeer]
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 15:43
Aan: [persoonlijke levenssfeer] [persoonlijke levenssfeer] ; [persoonlijke levenssfeer]
Onderwerp: ter info: demonstratie BLM a.s zondag 14 juni Wageningen
Urgentie: Hoog
Beste allen,
Vanmiddag hebben wij akkoord gegeven voor de organisatie van een BLM demonstratie voor 500 personen die op
zondag 14 juni plaatsvindt om 16.00 tot 17.00 uur op het Park Noordwest (bij de skatebaan).
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We verwachten een vredelievende demonstratie en hebben een goed plan ontvangen van de organisatoren. Op
zondag zal vanaf 09.00 uur het park hierop voorbereid worden.
Als bijna buren van dit park, geef ik dit graag aan jullie mee.

Met vriendelijke groet,

[persoonlijke levenssfeer]
[persoonlijke levenssfeer]

Gemeente Wageningen
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen
BEZOEKADRES Markt 22
TELEFOON
FAX

[persoonlijke levenssfeer]

[persoonlijke levenssfeer]

E-MAIL

[persoonlijke levenssfeer] @wageningen.nl

INTERNET www.wageningen.nl

[persoonlijke levenssfeer]

______________________________________________________________
Voor elektronische communicatie hanteert de gemeente
Wageningen een proclaimer. Hierin staat waar u de
gemeente Wageningen op kunt aanspreken. U kunt dit nalezen op
http://www.wageningen.nl/Configuratie/Proclaimer_elektronische_communicatie
of telefonisch opvragen bij de gemeente Wageningen (0317-492911).
______________________________________________________________
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Van: [Persoonlijke levenssfeer]
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 11:40
Aan: [Persoonlijke levenssfeer]<[Persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl>; [Persoonlijke levenssfeer]>; '[Persoonlijke
levenssfeer]
CC: [onevenredige benadeling]>; [Persoonlijke levenssfeer]>; [Persoonlijke levenssfeer]>;
[onevenredige benadeling]; [Persoonlijke levenssfeer]
Onderwerp: RE: Voortgang > demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni
Urgentie: Hoog
Beste burgemeester,
Zojuist heb ik [Persoonlijke levenssfeer] gesproken. De raad van bestuur wil niet dat de demonstratie op de
campus plaatsvindt. Er is een strenge lockdown op de campus, iedereen werkt thuis, alles is afgelast. Na de
voorbeelden van A’dam en Rotterdam vindt de RvB het niet verantwoord om de demonstratie op de campus te
houden. Zij vrezen dat er meer mensen op af komen.
De organisatie moet dus op zoek naar een nieuwe plek. [Pers. levenssfeer] van de organisatie nemen nu hun telefoon
niet op. Ik probeer vandaag nog een afspraak te plannen met hen.
Groet,

[Persoonlijke levenssfeer]

Van: Rumund, Geert van <[Persoonlijke levenssfeer]>
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 11:15
Aan: [Persoonlijke levenssfeer]
CC: [onevenredige benadeling]@wageningen.nl; [Persoonlijke levenssfeer]; [Persoonlijke levenssfeer]; [Persoonlijke
levenssfeer]; [onevenredige benadeling]@wageningen.nl; [Persoonlijke levenssfeer]>
Onderwerp: Re: Voortgang > demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni
Hallo [Persoonlijke levenssfeer], ik denk dat het goed is de demonstratie niet alleen vanuit Wagenings perspectief
te beoordelen, maar ook de mogelijke aanzuigende werking er in mee te nemen. Ik hoop dat daarop de sociale
media goed gevolgd worden. Ook het voorbereiden van plan B: wat doen we als er meer mensen komen dan 400 en
plan C: zijn we voorbereid op snelle ontbinding van de demonstratie (ME achter de hand?). Ik denk dat de
demonstratie niet in de binnenstad moet plaatsvinden, gezien de koopzondag. Een andere locatie is dan ook
wenselijk. Geert
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 5 jun. 2020 om 09:52 heeft [Persoonlijke levenssfeer]> het volgende geschreven:
Goedemorgen burgemeester,
Gisteravond is het plan ingediend en deze heb ik direct voorgelegd aan vergunningen.
Vergunningen zien zelf geen grote belemmeringen en hebben al een opzet gemaakt voor
toestemming. De politie kijkt nu ook naar het plan.
De organisatie gaat uit van 200 mensen die er op af gaan komen. Voorstel is om een maximum
van 400 op te nemen. Daarnaast is er contact geweest met de WUR of aldaar de locatie gebruikt
kan worden. Ze staan er op zich positief tegenover om het beschikbaar te stellen, maar Raad van
Bestuur wil wel graag contact hebben met de gemeente/burgemeester.
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Met [Persoonlijke levenssfeer] heb ik afgesproken dat zij het vandaag overneemt. Zij brengt het
ook verder naar OL en zo nodig naar RBM. Ik heb de organisatie op de hoogte gesteld dat
[Persoonlijke levenssfeer] het vandaag overneemt en zo nodig ondersteun ik [Persoonlijke
levenssfeer] nog daar waar nodig.
Groet,

[Persoonlijke levenssfeer]

Van: Rumund, Geert van <[persoonlijke levenssfeer]
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 17:08
Aan: [Persoonlijke levenssfeer]
CC: [onevenredige benadeling] ; [Persoonlijke levenssfeer]>; [Persoonlijke levenssfeer]>; [Persoonlijke
levenssfeer]; [Persoonlijke levenssfeer]>; [onevenredige benadeling]@wageningen.nl
Onderwerp: Re: Verloop gesprek over demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni

Hallo [persoonlijke levenssfeer], dank voor de update. We hebben morgen wel weer contact. Hou in de gaten dat he
zondag voor het eerst weer koopzondag is. Geert
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 4 jun. 2020 om 17:01 heeft [Persoonlijke levenssfeer]> het volgende
geschreven:
Dag burgemeester,
Het overleg heeft plaatsgevonden. De initiatiefnemers hebben nog geen
vastomlijnd plan hoe ze de demonstratie zondag willen gaan organiseren. Voorstel
van hun kant uit was om de Markt te gebruiken, maar dat lijkt ons geen geschikte
locatie, vooral ook omdat het onbekend is hoeveel mensen er aan mee zullen gaan
doen. We hebben de initiatiefnemers van adviezen voorzien en contactgegevens
uitgewisseld. Ze gaan nu een plan uitwerken waarvan ze verwachten dat het
morgenochtend gereed is.
Groet,

[Persoonlijke levenssfeer]

Van: [Persoonlijke levenssfeer]
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 14:23
Aan: Rumund, Geert van <[persoonlijke levenssfeer]>; [onevenredige benadeling]
CC: [Persoonlijke levenssfeer]>; [Persoonlijke levenssfeer]>; [Persoonlijke
levenssfeer]@wageningen.nl; [onevenredige benadeling]; [Persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl
Onderwerp: RE: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni
Dag burgemeester,
Ik heb contact gehad met [Persoonlijke levenssfeer] en om kwart voor drie
vanmiddag is er overleg met de initiatiefnemers. Bij dit overleg sluit ook politie,
vergunningen en communicatie aan.
Groet,

[Persoonlijke levenssfeer]

Van: Rumund, Geert van <[persoonlijke levenssfeer]>
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:24
Aan: [onevenredig benadeling]@wageningen.nl
CC: [Persoonlijke levenssfeer]>; [Persoonlijke levenssfeer]>; [Persoonlijke
levenssfeer]>; [Persoonlijke levenssfeer]>; [onevenredig benadeling]@wageningen.nl
[Persoonlijke levenssfeer]>
Onderwerp: RE: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni
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Heel goed. Graag handelen in de geest zoals onze minister president dat gisteren
heeft uitgestraald tijdens de persconferentie.
Met vriendelijke groet,
G.J.M. van Rumund
Burgemeester
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Van: [onevenredige benadeling]@wageningen.nl
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:23
Aan: Rumund, Geert van [persoonlijke levenssfeer]
CC: [Persoonlijke levenssfeer@wageningen.nl]>; [Persoonlijke levenssfeer]>; [Persoonlijke
levenssfeer]>; [Persoonlijke levenssfeer]>; [onevenredige benadeling]; [Persoonlijke
levenssfeer]>
Onderwerp: RE: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni
Hallo burgemeester,

[Persoonlijke levenssfeer]van communicatie neemt contact op met [Persoonlijke
levenssfeer] om het samen op te pakken en ook vergunningen erbij te betrekken.

Zij houden jou en het coronateam op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
[Persoonlijke levenssfeer] [Persoonlijke levenssfeer]
[Persoonlijke levenssfeer]

<image002.png>
Gemeente Wageningen
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen
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FAX [Persoonlijke levenssfeer]
E-MAIL [Persoonlijke levenssfeer]
INTERNET www.wageningen.nl

Van: Rumund, Geert van <[Persoonlijke levenssfeer]>
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:21
Aan: [Persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl; [Persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl; [onev. benade
ling]@wageningen.nl [Persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl
CC: [Persoonlijke levenssfeer]
Onderwerp: FW: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni
Beste mensen, ik wil graag weten wie van jullie (mede vanuit Openbare Orde en
coronaperspectief) dit oppakt/coördineert? Het luistert nauw om te voorkomen dat
we ‘Amsterdamse’ risico’s gaan lopen. Een helder gemeentelijk aanspreekpunt en
goed contact met de organisatoren is essentieel. Is er al een officiële aanvraag
voor een demonstratie ingediend en wie gaat die ambtelijk behandelen? Ook wil ik
graag weten of de politie al is aangehaakt.
Met vriendelijke groet,
G.J.M. van Rumund
Burgemeester
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Van: [Persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:04
Aan: Rumund, Geert van [Persoonlijke levenssfeer]>; [Persoonlijke
levenssfeer]@wageningen.nl [Persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl; [Pers.levenssfeer]@wageningen.n
Onderwerp: Fwd: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter, Zondag, 7 Juni
Goedemorgen Geert en anderen,
Zie mails onder. Zag net dat [Persoonlijke levenssfeer]het ook al naar het Corona
team heeft gestuurd.
Met vriendelijke groet,
[Persoonlijke levenssfeer]
Gemeente Wageningen
Postadres:
Postbus 1, 6700 AA Wageningen
Bezoekadres: Markt 22
Telefoon: [Persoonlijke levenssfeer]
E-mail: [Persoonlijke levenssfeer]
Internet: www.wageningen.nl
Begin doorgestuurd bericht:
Van: [Persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl
Datum: 4 juni 2020 om 11:01:45 CEST
Aan: [Persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl
Kopie: [onevenredige benadeling]@wageningen.nl, [Persoonlijke
levenssfeer]
Onderwerp: Antw: Demonstratie Wageningen Black Lives Matter,
Zondag, 7 Juni
Goedemorgen [Persoonlijke levenssfeer],
Ik stuur je mail door naar de burgemeester en de mensen die
verantwoordelijk zijn voor openbare orde en demonstraties met de
vraag om snel met jullie in contact te treden.
Veel succes verder!
Met vriendelijke groet,
[Persoonlijke levenssfeer]
[Persoonlijke levenssfeer]
Gemeente Wageningen
Postadres:
Postbus 1, 6700 AA Wageningen
4

Bezoekadres: Markt 22
Telefoon: [Persoonlijke levenssfeer]
E-mail: [Persoonlijke levenssfeer]
Internet: www.wageningen.nl

Op 4 jun. 2020 om 10:53 heeft [Persoonlijke
levenssfeer] [Persoonlijke levenssfeer] het
volgende geschreven:
Dag

[Persoonlijke levenssfeer],

Ik stuur je verzoek bij deze gelijk door aan het
Coronateam van de gemeente. Zij kunnen je
verder helpen.
Ik ga zelf niet over vergunningen/ en het
handhaven van corona maatregelen in de
openbaren ruimte.
En hoewel het onderwerp racisme mij persoonlijk
zeer aan het hart gaat ben ik daar professioneel
inhoudelijk niet bij betrokken.
Ik wens jullie heel veel succes!
Met vriendelijke groet,

[Persoonlijke levenssfeer]
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Gemeente Wageningen
POSTADRES Postbus 1, 6700 AA Wageningen
BEZOEKADRES Stadhuis, Markt 22
E-MAIL

[Persoonlijke levenssfeer]

TELEFOON

[Persoonlijke levenssfeer]

Van: [Persoonlijke levenssfeer]
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 10:29
Aan: [Persoonlijke levenssfeer]@wageningen.nl; [Persoonlijke
levenssfeer]@wageningen.nl
Onderwerp: Demonstratie Wageningen Black Lives
Matter, Zondag, 7 Juni
Beste [Persoonlijke levenssfeer], Beste
[Persoonlijke levenssfeer]

Ik wist niet bij wie van jullie ik het best
moest zijn, van vandaar krijgen jullie
allebei deze mail.
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Het gaat over een demonstratie, die we
op dit moment aan het organiseren zijn
over de Black Lives Matter debat.
Het organisatie team bestaat uit
[persoonlijke levenssfeer] en [Persoonlijke levenssfeer] van
[persoonlijke levenssfeer]. We zijn dit
tegenwoordig nog aan het uitbreiden.
We willen hier ons stemmen gebruiken en
het podium bieden om bewustzijn te
scheppen over racisme. Want dit betreft
ons allemaal.
We moeten van de mogelijkheden die we
hebben gebruik maken om geen
privilegien meer te hebben, maar
iedereen dezelfde rechten en hetzelfde
aanzien in waarde heeft. Het is nog een
lange weg. Maar we willen deze
verschrikkelijke gebeurtenissen niet meer
laten gebeuren zonder er alles aan te
hebben gedaan om iets te veranderen.
We zijn dus op dit moment in gesprek
met verschillende groepen uit
Wageningen die op Zondag, 7 Juni een
demonstratie willen plannen in de
Gemeente Wageningen.

Hierover willen we graag met jullie in
gesprek omdat we graag willen bedanken
waar precies dit op het best kan en hoe
we het kunnen oppakken om het ook
corona-passend te maken.
We hopen dat we vandaag nog een
gesprek met een iemand van jullie of een
collega kunnen hebben om ons planning
daarna te kunnen verdiepen, sprekers te
kunnen organiseren, etc.
Misschien hebben jullie zelfs ook nog
input.
Na deze demonstratie willen we heel
graag vervolg discussies ingaan.
[Persoonlijke levenssfeer] van Thuis is ook
mee aan boord hierbij. Misschien is dit
een fijn aftrap om ook op Gemeente-vlak
de communicatie en actie hierover open
en duidelijk aan te gaan.
Kijk uit naat jullie reactie!
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[Persoonlijke levenssfeer]

[Persoonlijke levenssfeer]
[Persoonlijke levenssfeer]
In office at

[persoonlijke
levenssfeer]
T

phone +[Persoonlijke levenssfeer]
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Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-ig
(Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM 11 mei 2020)

De voorzitter van de veiligheidsregio VGGM,
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's,
gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister
van Justitie en Veiligheid, van 24 april 2020, nr. 1679465-204590-PG en 8 mei 2020, nr. 168601-204996-PG;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Werkingssfeer
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio
VGGM te weten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Artikel 1.2. Begrippen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
-

contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant
of patiënt;

-

cruciale beroepen: cruciale beroepen als bedoeld op
https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-iq/veelqestelde-vragen-over-coronavirusen-kinderopvana/cruciale-beroepen;
eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, met
uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek
toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de
hotelgasten;
evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van markten als
bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en
vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; onder evenementen vallen mede, maar niet
uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de
Wet openbare manifestaties, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald
voetbalwedstrijden (met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden;
gastouder: gastouder als bedoeld in de Wet kinderopvang;
gezamenlijke huishouding: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of
andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie
personen op hetzelfde adres woonachtig zijn;
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instellingen voor topsport: instellingen voor topsport die genoemd zijn op
www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties en www.knvb.nl/trainingsaccomodaties
kinderopvang: kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang;
onderwijsinstelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet als bedoeld in
artikel 1, onderdeel d, onder 1, van de Wet op het onderwijstoezicht, daaronder begrepen een niet
bekostigde instelling;
publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven,
alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende
woongedeelten;
samenkomsten: openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de
Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven,
alsmede in vaartuigen en voertuigen, en samenkomsten buiten de publieke ruimte, met dien verstande
dat het ontvangen van bezoek in de eigen woning in de huiselijke sfeer hier niet onder valt;
sauna's: sauna's en andere vormen van wellness zoals Turkse stoombaden, hamams, beauty farms,
thermale baden, badhuizen en spa's;
seksinrichtingen: inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van
seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotischpornografische aard worden aangeboden;
sekswerker: persoon die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
tegen betaling;
sport- en fitnessgelegenheden: sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder zwembaden,
sporthallen en sportvelden;
vitale processen: vitale processen als bedoeld op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-iq/veelaestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvana/cruciale-beroepen;
voorzitter: voorzitter van de veiligheidsregio VGGM.

Hoofdstuk 2. Maatregelen

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten
1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren ofte laten ontstaan, dan
wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.
2. Dit verbod is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen tijde ten
minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:
a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet meer
dan honderd personen aanwezig zijn;
b. samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van
instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig
zijn en maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;
d. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als bedoeld in
artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig
zijn;
e. samenkomsten ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, en artikel 2.8, tweede
lid;
f.

door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van
personen tot en met 18 jaar, met uitzondering van wedstrijden in competitieverband en
oefenwedstrijden met een andere sportclub;
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g. buiten sporten en bewegen van personen van 19 jaar en ouder, met uitzondering van wedstrijden in
competitieverband en oefenwedstrijden met een andere sportclub;
h. bezoek aan winkels en bibliotheken, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de
aanwezigen te garanderen;
i.

bezoek aan dierenparken, natuurparken en pretparken, mits naar het oordeel van de voorzitter uit een
door de beheerder overgelegd plan blijkt dat maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen
de aanwezigen te garanderen en de belasting van het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het
openbaar vervoer acceptabel blijft;

j.

door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals georganiseerde en
begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar;

k. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g, van de Gemeentewet, mits de beperkende
maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de voorziening
aanwezige personen - en het op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken van die maatregelen - zijn
geregeld.
Het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan, dan wel aan
evenementen deel te nemen.

3.

Artikel 2.2. Verbod niet in acht nemen veilige afstand
1. Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot
de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5
meter.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
b. kinderen tot en met 12 jaar die:
i.

samen spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand
van 1,5 meter in acht nemen;

ii.

georganiseerd buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f;

iii.

georganiseerde activiteiten bijwonen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel j.

Artikel 2.3. Verboden openstelling inrichtingen
1. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen voor publiek geopend te houden:
a. eet-en drinkgelegenheden;
b. sport-en fitnessgelegenheden;
c. sauna's;
d. seksinrichtingen;
e. coffeeshops;
f.

inrichtingen waar speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen kunnen worden bespeeld.

2. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en e, zijn niet van toepassing indien uitsluitend sprake
is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken, softdrugs of producten voor gebruik anders
dan ter plaatse, mits de exploitant maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de
aanwezigen te garanderen en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op:
a. inrichtingen waar buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f en g,
mogelijk wordt gemaakt, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen
de aanwezigen, voor zover ouder dan twaalf jaar, te garanderen;
b. instellingen voor topsport, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen
de aanwezigen, voor zover ouder dan twaalf jaar, te garanderen;
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c. zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen
om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen, voor zover ouder dan twaalf jaar, te garanderen en de
gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen gesloten houdt.

Artikel 2.4. Uitoefening contactberoepen
1. Beoefenaren van contactberoepen of de beheerders van inrichtingen waar contactberoepen worden
uitgeoefend dienen maatregelen te treffen om 1,5 meter afstand te garanderen tussen klanten of
bezoekers onderling.
2.

Het is sekswerkers verboden om hun beroep uit te oefenen.

Artikel 2.5. Verboden gebieden en locaties
1. Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties. De voorzitter kan
het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;
b. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

Artikel 2.5a. Sanitaire voorzieningen
Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en
douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes,
parken, natuurgebieden jachthavens en stranden geopend te houden. Deze dienen door de beheerder te zijn
afgesloten.

Artikel 2.6. Beëindiging voorziening openbaar vervoer
De voorzitter kan in overleg met de vervoerder voorzieningen voor openbaar vervoer beëindigen of beperken,
indien:
a.

deze voorzieningen niet of niet in voldoende mate voldoen aan de eis van verwezenlijking van de
beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de
voorziening aanwezige personen; en

b.

de beëindiging van deze voorziening het transport van personen die werkzaam zijn in vitale processen of
transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet onnodig belemmert.

Artikel 2.7. Verboden openstelling onderwijsinstellingen
1. Het is verboden om onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. scholen voor speciaal onderwijs, voor speciaal basisonderwijs, locaties voor basisonderwijs verbonden aan
asielzoekerscentra en locaties voor basisonderwijs uitsluitend voor nieuwkomers;
b. scholen voor basisonderwijs waarbij leerlingen voor ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd naar
school kunnen gaan;
c. de organisatie van onderwijs op afstand, waarbij studenten en leerlingen via een (digitaal) medium
onderwijs krijgen in de thuissituatie;
d. de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen;
e. de organisatie van toetsing en examens mits zorgvuldige maatregelen zijn getroffen om het risico van
besmetting te beperken;
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kleinschalig georganiseerde opvang of begeleiding van leerlingen voor wie vanwege bijzondere
problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is; en

g. scholen bij een open of gesloten residentiële instelling.
3. Onderwijsinstellingen werken mee aan openstelling ten behoeve van opvang of begeleiding als bedoeld in
het tweede lid, onderdelen d en f.

Artikel 2.8. Verboden openstelling kinderopvang
1. Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang of als gastouder.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen;
b. de opvang van kinderen van o tot ^jaar voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke
thuissituatie maatwerk nodig is;
c. de opvang van kinderen van o tot 4 jaar in verblijven voor kinderopvang en voor opvang van kinderen
van o tot 12 jaar bij een gastouder;
d. de opvang van kinderen van 4 tot en met 12 jaar in verblijven voor kinderopvang, die op dezelfde dag
ook naar school mogen volgens artikel 2.7, tweede lid, onder a of b.
3. Organisaties voor kinderopvang werken mee aan openstelling ten behoeve van opvang als bedoeld in het
tweede lid. Medewerking hoeft niet te worden verleend als de beroepskracht-kindratio in de zin van de
Wet kinderopvang wordt overschreden, doordat opvang geboden moet worden aan kinderen waarvoor de
kinderopvang geen gecontracteerde opvang behoeft te leveren

Artikel 2.9. Verboden toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg
Het is verboden om zondertoestemming van de beheerder aanwezig te zijn in:
a.

een instelling die zorg als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet langdurige zorg
verleent aan personen die daarop recht hebben vanwege een somatische of psychogeriatrische
aandoening of beperking;

b.

een woonsituatie waarin minimaal drie bewoners verblijven vanwege een somatische of
psychogeriatrische aandoening of beperking en zorg ontvangen als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet
langdurige zorg.

Hoofdstuk 3. Uitzonderingen

Artikel 3.1. Uitzonderingen
1. De verboden in deze verordening zijn niet van toepassing op:
a. de betrokken hulpdiensten en toezichthouders;
b. activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen;
c. door de voorzitter te bepalen (categorieën van) gevallen.
2. De voorzitter kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vrijstelling of ontheffing op basis van
het eerste lid, onderdeel c. Het is verboden om in strijd met dergelijke voorschriften en beperkingen te
handelen.
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Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving

Artikel 4.1. Opvolgen aanwijzingen
Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening gegeven door politiefunctionarissen,
gemeentelijke opsporingsambtenaren of ambtenaren als bedoeld in artikel 4.2, dienen stipt en
onmiddellijk nagekomen te worden.

Artikel 4.2. Toezicht
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:
1. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;
2. buitengewoon opsporingsambtenaren die zijn aangewezen op grond van artikel 142, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering, voor het domein I openbare ruimte (overtreding Wet Veiligheidsregio's en
een noodverordening die of een noodbevel dat verband houdt met het COVID-ig-virus), domein II Milieu,
welzijn en infrastructuur en domein IV Openbaar vervoer (overtreding van een noodverordening die of een
noodbevel dat verband houdt met het COVID-19-virus);
3. de door de voorzitter van de veiligheidsregio bij besluit van 15 maart 2020 en 27 maart 2020 aangewezen
toezichthouders ('Aanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening coronavirus VGGM1), en andere door
hem bij besluit aan te wijzen toezichthouders;
4. militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van
Strafvordering.

Hoofdstuks. Slotbepalingen

Artikel 5.1. Bekendmaking en inwerkingtreding
Deze verordening wordt bekendgemaakt op www.VGGM.nl en treedt onmiddellijk na de bekendmaking
inwerking.

Artikel 5.2. Intrekking vorige noodverordening
De Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM 29 april 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 5.3. Overgangsrecht
1.

Besluiten op basis van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio VGGM, de Noodverordening
coronacrisis veiligheidsregio VGGM en de Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM 29
april 2020 worden geacht te berusten op deze noodverordening.

2.

De Aanwijzingsbesluiten ambtenaren noodverordening coronavirus VGGM van 15 maart 2020 en van
27 maart 2020 blijven van kracht.
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Artikel 5.4. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM 11 mei 2020.
Zoals vastgesteld op 11 mei 2020 te Arnhem,

De Voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,

i.a.a. Archief DIV
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Toelichting

Algemeen

In Nederland, maar ook wereldwijd, is er een uitbraak van het coronavirus (COVID-ig), behorende tot groep A
van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden maatregelen genomen
om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Aangezien de uitbraak van COVID-ig een crisis van meer dan plaatselijke betekenis betreft, zijn in verband
met deze crisis ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 3g van de Wet veiligheidsregio's alle in
dat artikel genoemde bevoegdheden van de tot de regio behorende burgemeesters overgegaan naar de
voorzitter van de veiligheidsregio. Daartoe behoort ook de bevoegdheid om in geval van oproerige beweging,
van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan,
algemeen verbindende voorschriften te geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van
gevaar nodig zijn (artikel 176, eerste lid, van de Gemeentewet).

In deze noodverordening worden de opdrachten van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (JenV), in de aanwijzing van 24 april 2020, nr.
1679465-204590-PG, waar nodig uitgewerkt in algemeen verbindende voorschriften. Deze opdrachten zijn
gebaseerd op artikel 7 van de Wet publieke gezondheid.
Het verbod op evenementen zoals opgenomen in artikel 2.1, derde lid, geldt tot 1 september 2020.

Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het
Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete
van de tweede categorie. Ook kan de voorzitter van de veiligheidsregio een last onder bestuursdwang of
dwangsom opleggen.1

Deze verordening staat er niet aan in de weg dat de voorzitter van de veiligheidsregio gebruikmaakt van
andere bevoegdheden om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, zoals de bevoegdheid tot het geven
van voorschriften van technisch-hygiënische aard in artikel 47 van de Wet publieke gezondheid,
bevoegdheden in de Wet openbare manifestaties en de bevoegdheid tot het geven van bevelen ter beperking
van gevaar in artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet (in combinatie met artikel 39 van de Wet
veiligheidsregio's).

Zie artikel 34 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.
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Artikelsgewijs

Artikel 1.2. Begrippen
Het begrip 'publieke ruimte' is opgenomen om te verduidelijken dat daaronder zowel de openbare ruimte als
de voor het publiek openstaande gebouwen, locaties en daarbij behorende erven vallen, al dan niet met enige
beperking. Het gaat bijvoorbeeld om de openbare weg, parken, parkeerterreinen en plantsoenen, het publieke
gedeelte van het gemeentehuis en voor het publiek toegankelijke winkels en andere gebouwen. Ook
vaartuigen en voertuigen in de openbare ruimte en voor het publiek openstaande ruimte worden tot de
publieke ruimte gerekend, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten.

Zie verder de toelichting op de artikelen waarin de begrippen gebruikt worden.

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten
Dit artikel bevat een verbod op evenementen tot 1 september 2020 (derde lid) en een verbod op overige
samenkomsten (eerste en tweede lid).

Ook samenkomsten buiten de publieke ruimte - met uitzondering van het ontvangen van bezoek in de eigen
woning in de huiselijke sfeer - vallen onder het eerste lid. Zo kan worden opgetreden tegen bijvoorbeeld
'coronafeestjes' in studentenhuizen, garages, loodsen en dergelijke.

Uitzonderingen
Het tweede lid bevat een aantal uitzonderingen op het verbod op andere samenkomsten dan evenementen,
mits daarbij de afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. Onderdeel a ziet op wettelijk verplichte
samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden en andere vertegenwoordigende organen, mits
daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn. Het gaat in deze uitzondering alleen om de wettelijk
verplichte vergaderingen. Sinds 9 april 2020 geldt de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, op grond
waarvan wettelijk verplichte vergaderingen van decentrale vertegenwoordigende lichamen ook in een digitale
omgeving kunnen plaatsvinden.

De uitzondering voor 'samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd
personen aanwezig zijn en maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te
garanderen' (onderdeel b) moet terughoudend geïnterpreteerd worden. Te denken valt aan de organisatie van
staatsexamens. Activiteiten die ook georganiseerd kunnen worden zonder een fysieke samenkomst of
activiteiten die enkel gericht zijn op vermaak, voldoen niet aan de eis van noodzakelijkheid en vallen derhalve
niet onder deze uitzondering.

Onderdeel c bevat een uitzondering voor uitvaarten (begrafenissen en crematieplechtigheden) en
huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn. De uitzondering voor
uitvaarten ziet niet op asverstrooiing. Een fundamenteel verschil is dat een uitvaartplechtigheid krachtens de
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Wet op de lijkbezorging in beginsel uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden moet plaatsvinden. De
asverstrooiing kan ook op een later moment plaatsvinden.

Onderdeel d bevat een uitzondering voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard. Deze
bepaling doet niet af aan de dringende oproep van het kabinet om erediensten (waaronder de reguliere
kerkdienst en het vrijdagmiddaggebed) tot een minimum te beperken en waar mogelijk digitaal uit te zenden
zodat mensen op afstand de dienst kunnen volgen.

Onderdeel e drukt uit dat de in artikel 2.7, tweede lid, en artikel 2.8, tweede lid, toegestane activiteiten
gerelateerd aan onderwijs en kinderopvang niet onder de verboden samenkomsten vallen.

Georganiseerd buiten sporten en bewegen tot en met 18 jaar
Artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f, bevat een uitzondering voor georganiseerd buiten sporten en bewegen
door kinderen en jongeren, zoals aangekondigd op 21 april 2020. Het artikel maakt duidelijk dat daarmee
wordt gedoeld op door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en
bewegen van personen tot en met 18 jaar. Daarbij geldt voor kinderen tot en met 12 jaar niet de afstandseis
van 1,5 meter (zie artikel 2.2, tweede lid, onder b). Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt deze eis wel.
Dit betekent dat sporten zoals voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal, waarbij contact en nabijheid veelal
onvermijdelijk is, voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar niet mogelijk zijn zonder aanpassingen in de
trainingsvorm. Voor die sporten zullen dan ook alleen aangepaste trainingen kunnen plaatsvinden. Daarnaast
valt te denken aan atletiek, boogschieten en tennis. Het sporten en bewegen hoeft niet in teamverband plaats
te vinden. Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan.
Interne oefenwedstijden in clubverband voor kinderen tot en met 12 jaar zijn wel toegestaan. Verder volgt uit
de omschrijving dat toeschouwers anders dan eventuele begeleiders niet zijn toegestaan. Aangezien de
uitzondering enkel betrekking heeft op het georganiseerd buiten sporten en bewegen, is douchen op de
sportclub of in het clubhuis na afloop van het sporten of bewegen evenmin toegestaan.

De gemeenten voeren hier de regie over en maken met sportverenigingen en andere betrokkenen afspraken
over de organisatie en begeleiding van verschillende vormen van buiten sporten en bewegen, uiteraard in
overleg met de voorzitter. Bij georganiseerd sporten en bewegen gaat het om professionals (zoals
sportleraren, buurtcoaches en cultuurcoaches) die zorgdragen voor de organisatie en de begeleiding bij het
sporten en bewegen. Voor sporten en bewegen in de openbare ruimte (zoals in parken of op pleinen), niet
zijnde sportterreinen en sportvelden, kunnen beperkingen gelden in de gemeenten. Zie ook de toelichting op
artikel 2.3, derde lid.

Buiten sporten en bewegen vanaf ïg jaar
Onderdeel g maakt het voor personen van 19 jaar en ouder mogelijk om gezamenlijk, bijvoorbeeld in
teamverband, buiten te sporten en te bewegen mits zij zich houden aan de afstandseis van 1,5 meter. Voor
deze leeftijdsgroep geldt net als bij de jongere leeftijdsgroepen dat zij nog geen wedstrijden mogen
organiseren, niet aan wedstrijden mogen deelnemen en geen gebruik mogen maken van gemeenschappelijke
was- en douchevoorzieningen.
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Net als bij sporten en bewegen voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar betekent dit dus dat sporten zoals
voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal, waarbij contact en nabijheid veelal onvermijdelijk is, niet mogelijk
zijn zonder aanpassingen in de trainingsvorm. Voor die sporten zullen dan ook alleen aangepaste trainingen
kunnen plaatsvinden. Verder volgt uit de omschrijving dat toeschouwers anders dan eventuele begeleiders
niet zijn toegestaan.

Winkels, en bibliotheken
Op grond van onderdeel h mogen winkels en bibliotheken geopend worden voor publiek, mits maatregelen
zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen. Ook hier geldt dus dat op grond van
artikel 2.1 de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Voor de in
winkels en bibliotheken aanwezige eet- en drinkgelegenheden gelden de bepalingen van artikel 2.3 onverkort.

Dierenparken, natuurparken en pretparken
Op grond van onderdeel i mogen dierenparken, natuurparken (waaronder mede wordt begrepen voor publiek
toegankelijke bloemen- en plantentuinen) en pretparken open mits naar het oordeel van de voorzitter uit een
door de beheerder overgelegd plan blijkt dat 1,5 meter afstand tussen aanwezigen bewaard blijft en de
belasting op voor het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft.
Bij pretparken kan gedacht worden aan De Efteling, Duinrell, Walibi Holland of Attractiepark Slagharen. Het
begrip pretpark wordt door de voorzitter restrictief uitgelegd. De algemene bepalingen voor de sluiting van
eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven tot nader order van kracht op deze locaties. De sluiting van
sanitaire voorzieningen geldt in deze locaties alleen voor gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden.
Toiletten kunnen wel gebruikt worden.
De door de beheerder overgelegde plannen worden ter advisering van de voorzitter VGGM getoetst door het
ROT en met hun advies voorgelegd aan de voorzitter voor een definitief oordeel.

scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen
Onderdeel j regelt dat de uitzonderingen voor georganiseerd buiten sporten en bewegen voor personen tot en
met 18 jaar onder dezelfde voorwaarden (georganiseerd, buiten, afstand) van toepassing zijn op de
activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of op door professionals
georganiseerde activiteiten.

Onderdeel k geeft een algemene uitzondering voor markten. Deze zijn toegestaan maarzullen worden
gesloten indien de markt zich niet of niet in voldoende mate houdt of kan houden aan de verwezenlijking van
de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de
voorziening aanwezige personen, of aan het op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken daarvan.

Een specifieke categorie samenkomsten zijn de evenementen (derde lid). Deze zijn verboden tot 1 september
2020. De achtergrond daarvan is dat op vermaak gerichte samenkomsten die bedoeld zijn om publiek te
trekken tot 1 september 2020 in beginsel niet verantwoord zijn.
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Elke gemeenteraad bepaalt zelf welke activiteiten in de desbetreffende gemeente een vergunning- of
meldplichtig evenement vormen. Daarbij vertonen de gemeentelijke regels verschillen die niet te maken
hebben met de huidige crisis. Om te voorkomen dat de inhoud van het verbod op evenementen tussen en
zelfs binnen veiligheidsregio's uiteenlopende betekenissen krijgt, is ervoor gekozen om in alle
noodverordeningen dezelfde omschrijving van het begrip evenement op te nemen. Daarvoor is aangeknoopt
bij de omschrijving van het begrip evenement in het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) voor een algemene plaatselijke verordening: 'elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak'.
Artikel 1.2 van deze verordening drukt uit dat het in elk geval gaat om herdenkingsplechtigheden, braderieën,
optochten, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald voetbalwedstrijden
(met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden. Omwille van de duidelijkheid zijn
markten en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties (voor
zover deze vermaak tot doel hebben) van het begrip evenement uitgezonderd.

Het verbod op evenementen geldt in beginsel tot x september 2020. Als het verbod op andere samenkomsten
voor 1 september 2020 versoepeld zou worden, komt de vraag op of het noodzakelijk is dat evenementen, in
welke vorm of omvang dan ook, verboden moeten blijven. Denkbaar is dat de voorzitter van de
veiligheidsregio in dat geval, als dat mogelijk is binnen de grenzen van de dan geldende aanwijzing van de
minister van VWS, een vrijstelling of ontheffing verleent voor een of meer (categorieën van) evenementen die
naar zijn oordeel veilig doorgang kunnen vinden. Dat laat zich moeilijk voorstellen bij bijvoorbeeld betaald
voetbalwedstrijden en grote popconcerten, maar is wel denkbaar bij voorstellingen van culturele instellingen
die een protocol hebben ontwikkeld op basis waarvan voorstellingen veilig - met inachtneming van 1,5 meter
afstand - kunnen plaatsvinden.

Artikel 2.2. Niet in acht nemen veilige afstand
Dit artikel bevat een verbod op al dan niet toevallige groepsvorming in de publieke ruimte.

Artikel 2.3. Verboden openstelling inrichtingen
Dit artikel ziet op inrichtingen die niet langer opengehouden mogen worden.

Eet- en drinkgelegenheden (onderdeel a) is een brede omschrijving die duidt op gelegenheden waarter
plaatse de daar gekochte spijzen en dranken genuttigd kunnen worden. De ratio achter dit verbod is dat
voorkomen moet worden dat te veel mensen in een beperkte ruimte gedurende enige tijd bij elkaar zijn, om zo
besmettingsgevaar te beperken. Dit betekent dat ook eet- en drinkgelegenheden van (woon-)warenhuizen,
benzinestations, shoppingcenters, grote supermarkten en andere winkels moeten sluiten. Inrichtingen waar
niet langerter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, maar waaralleen eten of drinken wordt
verkocht om elders te worden genuttigd, kunnen openblijven. Dat geldt ook voor afhaallocaties zonder
zitgelegenheid, zoals snackbars. Het verbod geldt niet voor supermarkten (winkels die eten en drinken
verkopen dat niet vers bereid wordt) indien daar niet ter plaatse eten of drinken wordt genuttigd (tweede lid).
Onder eet- en drinkgelegenheden worden voorts niet begrepen bedrijfskantines, bedrijfscatering en
eetgelegenheden in hotels ten behoeve van de daar overnachtende hotelgasten, aldus de begripsomschrijving
in artikel 1.2.
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Onderdeel b verbiedt het openhouden van sport- en fitnessgelegenheden. Het derde lid maakt daarop ter
uitvoering van de aanwijzing van 24 april 2020 drie uitzonderingen. Allereerst geldt het verbod niet voor
georganiseerd buiten sporten of bewegen door personen tot en met 18 jaar als bedoeld in artikel 2.1, tweede
lid, onderdeel f. Zie daarover de toelichting op het genoemde onderdeel. Daarnaast geldt een uitzondering
voor instellingen voor topsport. Volgens de aanwijzing van 24 april 2020 gaat het daarbij om de instellingen
voor topsport die genoemd zijn op www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties en
www.knvb.nl/traininasaccomodaties. Verder geldt dat topsporters zich buiten instellingen voortopsport
moeten houden aan de verboden in de artikelen 2.1 en 2.2.
Ten slotte geldt het verbod ook niet voor zwemgelegenheden. Dit is nodig om sporten en bewegen in
zwemgelegenheden mogelijk te maken zoals aangegeven in de aanwijzing van 8 mei 2020.
Zwemgelegenheden in sauna's vallen dus niet onder uitzondering. De gemeenschappelijke was- en
douchevoorzieningen in de zwemgelegenheden mogen niet worden gebruikt.
Deze uitzonderingen betekenen niet dat ook eventuele eet- en drinkgelegenheden behorende bij sport- en
fitnessgelegenheden open mogen. Eet- en drinkgelegenheden vallen immers onder het verbod in het eerste
lid, onderdeel a.

Ook sauna's vallen onder het verbod (onderdeel c), inclusief privésauna's.2 Volgens de begripsbepaling in
artikel 1.2 worden onder sauna's mede begrepen andere vormen van wellness zoals een Turks stoombad,
hamam, beauty farms, thermale baden, badhuizen en spa's. Ook vergelijkbare wellness-voorzieningen bij
hotels of andere recreatieve voorzieningen vallen onder het verbod.

Het verbod in onderdeel d ziet op seksinrichtingen en seksbioscopen. Daaronder valt ook raamprostitutie en
de tippelzone in de gemeente Arnhem. Escortdiensten vallen niet onder dit verbod, omdat daarbij geen
sprake is van een inrichting. Wel vallen escortdiensten onder het verbod op het uitoefenen van
contactberoepen in artikel 2.4, net als andere vormen van sekswerk waarbij het niet mogelijk is om een
afstand van ten minste 1,5 meter in acht te nemen.

Ook het openhouden van coffeeshops is verboden, behalve als afhaallocatie (tweede lid). In dat geval dient de
exploitant maatregelen te treffen om 1,5 meter afstand tussen de klanten te garanderen en de duur van het
verblijf zoveel mogelijk beperkt te worden.

Onderdeel f ziet op casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen.

Artikel 2.4. Verboden beroepsuitoefening
Vanaf 11 mei is het uitoefenen van contactberoepen weer toegestaan. Uitzondering hierbij geldt voor
sekswerkers, die voorlopig hun beroep nog niet mogen uitoefenen. Het risico op overdacht van het virus is bij
de uitoefening van hun beroep te groot. Onder het beroep van sekswerker wordt blijkens de begripsbepaling
verstaan het beroep waarin men zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handeling met een
andertegen betaling.

2 Zie ook de uitspraak van de Rb. Den Haag (voorzieningenrechter) van 14 april 2020,
ECLI: NL: RBDHA: 2020:3379.
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De beoefenaars van de contactberoepen die vanaf 11 mei zijn toegestaan dienen maatregelen te treffen om
1,5 meter afstand te garanderen tussen klanten of bezoekers onderling en moeten vooraf controleren of de
klant klachten heeft en zijn verplicht om op afspraak te werken. Het toezicht hierop ligt niet bij de
veiligheidsregio's maar bij de verantwoordelijke inspecties.

Artikel 2.5. Verboden gebieden en locaties
Dit artikel drukt uit dat de voorzitter bepaalde gebieden en locaties kan aanwijzen waar niemand zich mag
bevinden. Dat gaat verder dan het verbod op samenkomsten (artikel 2.1) en de verplichting om afstand te
houden (artikel 2.2); in dit geval mag niemand zich meer in het gebied bevinden, behalve de personen
genoemd in het tweede lid. Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van deze
verordening.

Een gebied kan ook een specifieke locatie zijn, zoals een markt of een winkel. Ook vakantieparken, campings,
parken, natuurgebieden, zwemgelegenheden en stranden kunnen worden aangewezen indien op deze
locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter
afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. De
voorzitter kan ook een gebied of locatie aanwijzen indien hij dat noodzakelijk acht om de zorgcontinuïteit in
de regio te garanderen.

Het aanwijzen kan bij spoed ook mondeling geschieden. In de aanwijzing kan worden opgenomen dat deze
enkel geldt voor een periode van de dag of week (bijvoorbeeld een weekend).

Onder noodzakelijke werkzaamheden als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, vallen bijvoorbeeld
noodzakelijke werkzaamheden aan woningen en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de levering van
water, gas en elektriciteit.

Indien het betreffende gebied toegankelijk moet blijven voor andere personen dan genoemd in het tweede lid,
dan kan de voorzitter een specifieke maatregel treffen op grond van zijn wettelijke
(nood)bevelsbevoegdheden.

Artikel 2.ga. Sanitaire voorzieningen
Dit artikel bevat een verbod om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en
douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Het gaat dan om
de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld
het zogenoemde 'kamperen bij de boer') en bij parken, natuurgebiedenjachthavens en stranden. Het risico
bestaat dat op deze locaties bij de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in
voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar
aanwezige personen in acht wordt genomen. Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding
van het coronavirus. Daarnaast zal dit verbod naar verwachting bijdragen aan een vermindering van het aantal
reisbewegingen.
Wanneer een kampeervoorziening niet zelfvoorzienend is door een eigen toilet met een eigen was- en/of
douchevoorziening is het niet geoorloofd om alsnog gebruik te maken van de locaties van vakantieparken,
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campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde 'kamperen bij de
boer1), parken, natuurgebieden, stranden en jachthavens. In de praktijk is gebruik van toiletemmers,
zogenoemde potti's en losstaande chemische toiletjes toegenomen terwijl er géén was- en/of
douchegelegenheid is. Dit brengt ongewenste onhygiënische situaties met zich mee. Het is dus verboden om
enkel en alleen met een toiletvoorziening zonder was- en/of douchevoorziening te kamperen. Hierdoor is het
kamperen met een tent - m.u.v. zogenaamde 'glamping-tenten' of vouwwagen niet mogelijk en kan er wel
met caravan of camper worden gekampeerd. Het afstorten van het chemisch toilet (zogenaamde cassette)
van caravan of camper bevindt zich veelal aan de buitenkant van een gemeenschappelijke toilet-, was- en/of
douchevoorziening en kan dus gewoon doorgang vinden. Indien het afstorten van de cassette zich aan de
binnenkant van een gemeenschappelijke toilet-, was- en/of douchevoorziening bevindt dan dient de
terreineigenaar er zorg voor te dragen dat alleen voor de afstort de gemeenschappelijke toilet-, was- en/of
douchevoorziening wordt geopend, gereinigd en direct weer wordt afgesloten na het afstorten. Ook moet er
op worden toegezien dat de gemeenschappelijke toilet-, was- en/of douchevoorziening niet door anderen dan
de betrokkene bij het afstorten betreden wordt. Tot slot zijn losse waterkranen aan te merken als
watervulpunten en geen watertappunten voor drinkwater, dus deze losse waterkranen kunnen gewoon
opengesteld blijven voor gebruik, mits de 1,5 m afstand tot elkaar in acht wordt genomen.

Toiletvoorziening in pretparken, dierentuinen en natuurparken als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel
i, vallen niet onder dit verbod en mogen dus gewoon open zijn. Toiletvoorzieningen in vrij toegankelijke
natuurgebieden blijven gesloten.

Artikel 2.6. Beëindiging voorziening openbaar vervoer
Dit artikel ziet op de beëindiging of beperking van voorzieningen voor openbaar vervoer in overleg met de
vervoerder. Onder niet of niet in voldoende mate voldoen aan de eis van verwezenlijking van de beperkende
maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige
personen valt ook het niet op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken van dergelijke maatregelen. Onder
voorzieningen voor openbaar vervoer vallen ook veerboten. Het beëindigen of beperken kan bij spoed ook
mondeling geschieden.

Artikelen 2.7 Verboden openstelling onderwijsinstellingen
Dit artikel betreft de kabinetsmaatregelen met betrekking tot onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen.
Op basis van de aanwijzing van 24 april 2020 wordt het verbod op onderwijsactiviteiten vanaf 11 mei 2020
versoepeld voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Gezien de leeftijd van de leerlingen geldt niet de regel dat leerlingen onderling 1,5 meter afstand moeten
houden. Andere maatregelen om het risico van besmetting te beperken zijn opgenomen in de protocollen
'Opstart basisonderwijs' en 'Opstart Speciaal Basisonderwijs/ Speciaal Onderwijs' van de sectoren. Het is niet
aan de veiligheidsregio's om toezichtte houden op de naleving van alle afspraken in deze protocollen en de
afspraken die door onderwijssectoren zijn gemaakt met de minister van OCW over de precieze invulling van
het begrip onderwijsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld in de servicedocumenten MBO en HO. Toezicht op het
correcte gebruik van de protocollen en de andere afspraken vindt plaats door signalen over mogelijk
ongewenste situaties door te geven aan de Inspectie van het onderwijs. De inspectie treedt in contact met de
desbetreffende school of onderwijsinstelling of bezoekt zo nodig de school/instelling. Indien problemen
worden geconstateerd die kunnen leiden tot overtreding van onderwijsregelgeving of tot kwaliteitsproblemen
kan de inspectie binnen het reguliere instrumentarium optreden. Indien er aanhoudend meer leerlingen of
studenten aanwezig zijn dan verantwoord is of maatregelen in het licht van de beperking van de risico's van
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besmetting in het protocol aanhoudend overtreden worden kan de Inspectie van het onderwijs de bevindingen
overdragen aan de voorzitter van de desbetreffende veiligheidsregio, die dan de noodzakelijke maatregelen
kan treffen.

Artikelen 2.8 Verboden openstelling kinderopvang
Dit artikel betreft de kabinetsmaatregelen met betrekking tot kinderopvang. Vanaf 11 mei is kinderopvang
van kinderen van o tot ^jaar weer volledig toegestaan. Gastouders mogen daarnaast ook kinderen vanaf 4 tot
12 jaar weer opvangen. Voor de buitenschoolse opvang geldt dat deze opent in hetzelfde ritme als de
basisscholen. Daarnaast blijft de kinderopvang fungeren als noodopvang, indien de beroepskracht-kindratio
dit toelaat. Toezicht op de kinderopvang geschiedt door de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).

Artikel 2.g. Verboden toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg
Dit artikel ziet op de kabinetsmaatregelen inzake toegang tot verpleeghuizen (onderdeel a) en kleinschalige
woonvormen in de ouderenzorg (onderdeel b). De nieuwe formulering van het artikel maakt duidelijk dat het
niet aan de voorzitters van de veiligheidsregio's is om op te treden tegen verpleeghuizen en woonvormen,
maar uitsluitend tegen bezoekers die zondertoestemming van de beheerder (bestuur, directie of andere
persoon die bevoegd is om namens het verpleeghuis of de woonvorm te handelen) in een verpleeghuis of
woonvorm aanwezig zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de gang van zaken in
verpleeghuizen en woonvormen. Op basis van de aanwijzing van 24 april 2020 dient de voorzitter op te treden
indien verpleeghuizen of kleinschalige woonvormen, ondanks nadrukkelijke inspanningen van hun kant,
problemen ervaren met het weigeren van bezoekers of derden die de locatie proberen binnen te komen.

Artikel3.1. Uitzonderingen
Inherent aan de bevoegdheid om noodverordeningen vast te stellen is de bevoegdheid om daarvan in
concrete gevallen af te wijken. De voorzitter kan derhalve in alle situaties waarin hij dat noodzakelijk acht,
afwijken van de bepalingen in deze verordening. Dit wordt uitgedrukt in onderdeel c. De voorzitter dient zich
daarbij vanzelfsprekend wel te houden aan de opdrachten op basis van artikel 7 van de Wet publieke
gezondheid.

Daarnaast bevat artikel 3.1 uitzonderingen voor de betrokken hulpdiensten en toezichthouders (onderdeel a)
en activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen (onderdeel b). De uitzondering in
onderdeel b dient strikt te worden opgevat: ze biedt geen vrijbrief voor allerhande afwijkingen van de
noodverordening ten behoeve van vitale processen, maar geldt alleen indien de toepassing van een verbod op
bepaalde activiteiten de voortgang van vitale processen in gevaar zou brengen.

De uitzonderingen staan er niet aan in de weg dat de voorzitter in concrete gevallen van zijn wettelijke
(nood)bevelsbevoegdheden gebruikmaakt.

Het schenden van voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid is strafbaar gesteld in artikel 443
van het Wetboek van Strafrecht.
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Artikel 4.2. Toezicht
Op basis van de Politiewet 2012 en de Wet veiligheidsregio's treden de politie en de Koninklijke marechaussee
op ter handhaving van deze verordening. Daaronder valt zowel de feitelijke handhaving met behulp van de
politie (artikel 172, tweede lid, Gemeentewet jo. artikel 39 Wet veiligheidsregio's) als de strafrechtelijke
sanctionering.

Daarnaast worden in artikel 4.2 toezichthouders aangewezen ten behoeve van de mogelijke
bestuursrechtelijke handhaving van deze verordening. Naast ambtenaren van politie en militairen van de
Koninklijke marechaussee zijn dat ook de door de voorzitter aangewezen toezichthouders én door de
voorzitters aan te wijzen toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) als bedoeld in
artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. Ten opzichte van de vorige versie van de
noodverordening is de aanwijzing van boa's verruimd omdat nu alle boa's kunnen worden aangewezen en niet
alleen de boa's zoals genoemd in artikel 142, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafvordering. Voor
zover de voorzitter voornemens zou zijn boa's aan te wijzen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van
een ministerie (rijksboa's) vindt voorafgaand aan de aanwijzing overleg plaats met het betreffende ministerie.

Artikel5.1. Bekendmaking en inwerkingtreding
Deze verordening wordt bekendgemaakt door plaatsing op www.VGGM.nl. Van deze verordening wordt
voorts mededeling gedaan in het publicatieblad van de VGGM.

In verband met de mogelijke verlenging van de maatregelen bevat deze verordening geen vervaldatum. De
verordening zal zo spoedig als mogelijk is ingetrokken worden.

Artikel 5.3. Overgangsrecht
Met deze overgangsrechtelijke bepaling wordt voorkomen dat besluiten op basis van de vorige
noodverordeningen (zoals aanwijzingen van uitzonderingen en toezichthouders) hun geldigheid verliezen.
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