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Geachte leden van de raad,
Hiermee wil ik u informeren over de stand van zaken in de crisisbeheersing van het coronavirus. Deze
brief aan de gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid volgt op de brief uit week 38,
waarin u bent geïnformeerd over de opschaling van waakzaam naar zorgwekkend, actualisatie van de
noodverordening en handhaving van de noodverordening.
Aanscherping landelijke maatregelen
Nadat we vorige week vrijdag van niveau 1 ‘waakzaam’ naar niveau 2 ‘zorgelijk’ zijn gegaan, met de
daarbij behorende landelijke maatregelen, heeft de actualiteit ons inmiddels weer ingehaald. Tijdens
de persconferentie van maandag 28 september jongstleden hebben de Minister President en de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aanscherping van de landelijke maatregelen
aangekondigd met ingang van dinsdag 29 september 2020, 18:00 uur. De maatregelen zijn erop
gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te
beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Voor een nadere toelichting, zie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-deverspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen

Actualisatie noodverordening
In opdracht van de Minister van VWS en de Minister van J&V heb ik als voorzitter Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid op dinsdag 29 september jongstleden wederom een geactualiseerde
noodverordening vastgesteld. De noodverordening van 29 september 2020 is gebaseerd op de
ministeriele opdracht van 29 september en is vastgesteld na consultatie van de burgemeesters in het
Regionaal Beleidsteam.
Conform de Wet op de Veiligheidsregio wordt de noodverordening ter kennis gebracht aan uw
gemeenteraad. De noodverordening is te bekijken via https://www.crisisglz.nl/noodverordening/.
De gemeente zorgt voor de verplichte bekendmaking via het gemeenteblad.
Vragen over de landelijke maatregelen
Ik ben me er van bewust dat de aanscherping van de landelijke maatregelen communicatief zorgt voor
veel uitdagingen. Wat is nu wel of niet toegestaan? Met name de maatregel met betrekking tot de
huwelijksvoltrekking en een receptie of feestelijkheden na afloop, heeft tot veel onrust en tot veel
vragen geleid bij de gemeente en bij de Veiligheidsregio.
Ook de uitzondering die ik als voorzitter van de Veiligheidsregio in een beperkt aantal gevallen mag
maken op het maximale aantal van 30 personen per ruimte, voor panden die van groot belang zijn
voor de regio, heeft tot veel vragen geleid en tot vele verzoeken om ontheffing. Ik kan echter slechts in
een zeer beperkt aantal, door mij als voorzitter te bepalen gevallen, ontheffing verlenen. De algemene
gedachte is immers te voorkomen dat grote groepen mensen elkaar in een beperkte ruimte
tegenkomen en elkaar besmetten.
Met die bevoegdheid ben ik daarom zeer terughoudend omgegaan. Het moet gaan om
beeldbepalende panden die een regionale betekenis hebben en waar een activiteit plaatsvindt
(theater- en of muziekvoorstellingen) die elders niet kan plaatsvinden. Ik heb daarom op 30 september
jongstleden besloten de volgende gebouwen ontheffing te verlenen:
• Schouwburg Agnietenhof in Tiel
• Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen
• Stadsschouwburg Nijmegen
Deze ontheffing geldt slechts voor de theater- en theater-muziekvoorstellingen. Deze geldt
nadrukkelijk niet voor zakelijke bijeenkomsten, congressen en dergelijke.
Handhaving van de noodverordening
De afgelopen week heb ik op verzoek van de gemeenten Buren, Druten en Geldermalsen drie
waarschuwingen afgegeven aan lokale horeca wegens overtreding van de noodverordening. Bij een
mogelijke nieuwe overtreding leidt dit tot het opleggen van een boete of het sluiten van de horeca
inrichting.
Uitbreiding testcapaciteit GGD
De GGD Gelderland-Zuid heeft vanaf deze week de beschikking gekregen over nieuwe testlocaties.
De GGD is hiermee voorbereid om straks meer coronatesten uit te kunnen voeren. De teststraat bij de
GGD aan de Kersenboogerd in Tiel is inmiddels verhuisd naar het terrein van ziekenhuis Rivierenland
in Tiel. En de GGD heeft afgelopen woensdag een nieuwe teststraat bij het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis in gebruik genomen. Na verbouwing van de teststraat bij de GGD aan de
Groenewoudseweg in Nijmegen, kunnen bij voldoende labcapaciteit, ongeveer 1000 coronatesten per
dag afgenomen worden.

Tenslotte
Ik vertrouw er ook nu weer op dat de samenleving haar verantwoordelijkheid neemt. Daar waar
overtredingen ontstaan, zullen we eerst adviseren, vervolgens waarschuwen en indien nodig een
boete of een bestuurlijke maatregel opleggen. Indien er sprake is van ernstige overtredingen, de
zogenaamde excessen, zullen we direct handhavend optreden.
Hoogachtend,
Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland Zuid
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