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1. Inleiding
In december 2019 duikt in China een nieuw coronavirus op. Vanuit China verspreidt het virus zich
over de wereld. Vanaf januari 2020 zijn organisaties binnen de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland bezig met COVID-19. In eerste instantie omdat een groep Nederlanders vanuit Wuhan
wordt gerepatrieerd. In februari zijn er de eerste verdenkingen van COVID-19-gevallen in onze
veiligheidsregio. Op 27 februari 2020 is de eerste besmetting met COVID-19 in Nederland gemeld.
Op 28 februari 2020 is de eerste besmetting in onze veiligheidsregio een feit. In de weken daarna
nemen de besmettingen hand over hand toe.
COVID-19 wordt aangewezen als een A-ziekte. Op basis van de Wet publieke gezondheid komt de
centrale regie bij de minister van Volksgezondheid te liggen. Ook de voorzitter van de
Veiligheidsregio heeft een rol. De voorzitter van de Veiligheidsregio is bij A-ziekten bevoegd om
mensen in quarantaine te plaatsen (artikelen 35-39 WPg), gebouwen te sluiten (artikel 47 WPg) of
anderszins aanvullende maatregelen te nemen.
Op 12 maart is de veiligheidsregio’s verzocht om in GRIP4 te gaan werken. Daarbij is de voorzitters
Veiligheidsregio gevraagd om toepassing te geven aan artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Op
basis van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s is de voorzitter van de Veiligheidsregio bij
uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan de volgende bevoegdheden in de gehele
Veiligheidsregio:







Wet Veiligheidsregio’s (art. 4 – 7)
o Gezag bij brand
o Opperbevel bij ramp (of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan)
o Aanwijzingen geven aan de RAV (regionale ambulance voorziening)
o Informatievoorziening (bevolking en betrokkenen)
Gemeentewet (art. 172 – 177 (excl. 176))
o Handhaving openbare orde
Politiewet (art. 11, 14, 56, 62)
o Gezag over politie en KMar (Koninklijke Marechaussee) bij openbare orde
o Bijstand politie en KMar
Wet openbare manifestaties (art. 5 – 9)
o Verbod, aanwijzing, beëindigen

De voorzitter veiligheidsregio brengt op grond van artikel VIIB Tijdelijke wet maatregelen covid-19b
binnen een maand na inwerkingtreding van deze wet een verslag als bedoeld in artikel 40, eerste lid,
van de Wet veiligheidsregio’s uit over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die hij
heeft genomen voor de bestrijding van de epidemie van covid-19. Artikel 40, tweede tot en met
zesde lid van de Wet veiligheidsregio’s is daarbij van overeenkomstige toepassing.
“De voorzitter van de veiligheidsregio brengt na afloop van een ramp of crisis van meer dan
plaatselijke betekenis, in overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van
het regionaal beleidsteam, schriftelijk verslag uit aan de raden van de getroffen gemeenten
over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die hij heeft genomen. Hij vermeldt
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daarbij of een burgemeester gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid schriftelijk bezwaar
aan te tekenen.”
Dit document bevat de tussentijdse verantwoording van de voorzitter als bedoeld in artikel VIIB Wet
tijdelijke maatregelen covid-19.
In dit document treft u:




Een beschrijving van het verloop van de gebeurtenissen vanaf begin 2020 tot 1 december
2020 (hoofdstuk 2);
Een overzicht van de besluiten die door de voorzitter veiligheidsregio zijn genomen tot 1
december 2020 (hoofdstuk 3);
Inzicht in de gevolgde crisiscommunicatieaanpak (hoofdstuk 4).

Voor alle betrokkenen bij de aanpak van de COVID-19 crisis geldt dat dit de eerste keer was dat
functionarissen met dit type crisis werden geconfronteerd. We hebben daarom tijdens de crisis
evaluaties van onze aanpak laten uitvoeren. In hoofdstuk 5 treft u de observaties uit deze
tussentijdse evaluaties. De observaties zijn benut om de aanpak waar nodig te verbeteren.
Besluitvorming in het Regionaal Beleidsteam
De Wet veiligheidsregio’s regelt de wijze waarop besluitvorming door de voorzitter plaats vindt. Op
basis van de wet neemt de voorzitter van de Veiligheidsregio geen besluiten zonder daarover het
Regionaal Beleidsteam te raadplegen, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet. Praktisch is
daar op de volgende manier invulling aan gegeven:



Indien er geen sprake is van spoed is een voorgenomen besluit besproken in het Regionaal
Beleidsteam;
Indien er sprake was van spoed is wordt – waar nodig – een besluit achteraf besproken /
toegelicht in het Regionaal Beleidsteam.

Op basis van artikel 39 lid 4 van de Wet veiligheidsregio’s kan een burgemeester in het Regionaal
Beleidsteam schriftelijk bezwaar aantekenen, indien de burgemeester van mening is dat een
voorgenomen besluit het belang van de eigen gemeente onevenredig schaadt. In het Regionaal
Beleidsteam zijn de voorgenomen besluiten van de voorzitter steeds besproken. Van de
mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen is geen gebruik gemaakt.
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2. Verloop van de gebeurtenissen1
Eind januari – eerste vragen over het nieuwe Coronavirus
Eind januari zijn er bij verschillende hulpdiensten binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
vragen over het nieuwe coronavirus. Dit is aanleiding om een handelingsperspectief voor
hulpverleners op te stellen waarin staat hoe er gehandeld moet worden bij een verdenking van een
besmetting. Ook bestuurlijk zijn er vragen. Dit komt mede door het terughalen van een groep
Nederlanders vanuit Wuhan, van wie een aantal in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
woont.
Begin februari – bestuurlijke workshop zorg
Begin februari zijn er enkele Coronaverdenkingen in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Deze verdenkingen zijn uiteindelijk allemaal negatief. Vanwege de ontwikkelingen ten aanzien van
het Coronavirus wordt besloten om een al geplande ‘bestuurlijke workshop zorg’ in het teken van
het Coronavirus te plaatsen. Op 7 februari vindt deze workshop plaats. De GGD informeert de
burgemeesters over het coronavirus en over de werkwijze bij A-infectieziekten. De Veiligheidsregio
informeerde de burgemeesters over de relatie tussen de Wet publieke gezondheid en de Wet
veiligheidsregio’s.
In de workshop is afgesproken dat de burgemeesters periodiek (waarschijnlijk eens per twee weken)
door de Directeur Publieke Gezondheid worden bijgepraat over verdere ontwikkelingen. In de
weken daarna is een aantal keer personen bemonsterd die voldeden aan de toen geldende
casusdefinitie. De voorzitter van de Veiligheidsregio en betrokken burgemeesters werden hierover
telkens geïnformeerd. De uitslagen van deze bemonsteringen waren steeds negatief.
Eind februari – voorbereidend ROT
Omdat het aantal bemonsteringen toeneemt en binnen de hulpdiensten en gemeenten vragen
bestaan over de eventuele organisatorische aanpak van het coronavirus, wordt op 26 februari een
voorbereidend ROT opgestart. Doel van het voorbereidend ROT is om voorbereidingen te treffen
voor het geval er in de regio een coronabesmetting geconstateerd zou worden. Het voorbereidend
ROT komt op 27 februari voor het eerst bijeen. Afgesproken wordt pm dat; 1) wordt nagedacht over
de gevolgen van de verschillende scenario’s voor de continuïteit van de dienstverlening van
gemeenten en hulpdiensten, 2) een overzicht wordt gemaakt met de beschrijving van de
bevoegdheden (mede op basis van de Wet Publieke Gezondheid) van de voorzitter Veiligheidsregio
en de burgemeester, 3) mogelijkheden voor opvanglocaties en eventuele bijstand van defensie
worden onderzocht en ten slotte 4) wordt geïnventariseerd hoe de nationale informatielijnen lopen.
28 februari – eerste casus in Diemen
De volgende dag, op 28 februari, vindt bij de gemeente Amsterdam een bijeenkomst plaats voor
gemeentelijke directeuren, bedoeld om in te gaan op vragen over het coronavirus. Tijdens deze
bijeenkomst meldt de GGD dat er in de regio een eerste coronabesmetting is vastgesteld bij een

1

Dit hoofdstuk is deels ontleend aan: IFV, De veiligheidsregio’s in de eerste weken van de coronacrisis, Arnhem: IFV, 2020
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vrouw uit Diemen. Dit vormt aanleiding om later die dag het bestuur van de Veiligheidsregio bijeen
te roepen.
Op 28 februari komt het bestuur van de Veiligheidsregio bijeen. In de vergadering constateert het
bestuur van de Veiligheidsregio dat de voorzitter in het kader van de Wpg bevoegd is om bij Ainfectieziekten maatregelen te nemen en dat er daarom geen noodzaak is om artikel 39 van de Wvr
toe te passen (c.q. op te schalen naar GRIP-4). Wel wordt gekozen voor een werkwijze conform
GRIP4 – een bestuurlijk afstemmingsoverleg met ondersteuning van een voorbereidend ROT –
waardoor de bevoegdheden van de burgemeesters in hun gemeente in stand blijven.
De colleges B&W worden middels een brief van de voorzitter van de Veiligheidsregio d.d. 28 februari
geïnformeerd over de casus en de werkwijze die de komende tijd gehanteerd wordt. Aan het begin
van de avond vindt een persconferentie plaats, waar nadere toelichting wordt gegeven over de
ontstane situatie.
Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland volgt het landelijk beleid, en handelt
conform landelijke kaders, richtlijnen en adviezen. Het beleid is gericht op het tegengaan of
vertragen van verspreiding van het Corona-virus door middel van containment: het tijdig herkennen
van zieken, thuisisolatie van bevestigde gevallen en het in kaart brengen van contacten. Er worden
maatregelen voorbereid, maar op dat moment was er nog geen aanleiding om die al te treffen.
Verder richt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zich op het tegengaan van maatschappelijke
onrust.
12 maart – Opschaling naar GRIP4
Het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg blijft actief totdat het kabinet op 12 maart voor het eerst
landelijke maatregelen afkondigde. De Veiligheidsregio schaalt op verzoek van de minister formeel
op naar GRIP4. Op dat moment waren er in de regio 79 coronabesmettingen vastgesteld.
In de eerste paar weken nadien wordt binnen een klassieke GRIP4-setting gewerkt, waarbij het RBT
twee keer per week voltallig bijeenkwam en het ROT een standaard bezetting had. Het RBT, dat nog
steeds met enige regelmaat bijeenkomt, bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van de
Veiligheidsregio, de burgemeesters van de overige gemeenten, de directeur publieke gezondheid
(DPG), de directeur Veiligheidsregio, de gemeentesecretaris van Amsterdam en vertegenwoordigers
van de GGD, politie, OM, Defensie en de afdeling Openbare orde en veiligheid van de gemeente
Amsterdam.
16 maart – Eerste noodverordening: start ‘intelligente lockdown’
Op 16 maart gaat de eerste noodverordening in. Het kabinet heeft bepaald dat scholen,
kinderdagopvang, eet- en drinkgelegenheden (inclusief terrassen), coffeeshops, seksinrichtingen en
sportclubs (gymzalen, zwembaden, sporthallen en –parken) dicht gaan. Deze maatregelen zijn
verwerkt in een eerste noodverordening en vastgesteld. Het maatregelenpakket wordt getypeerd als
een ‘intelligente lockdown’.
Werkwijze vanaf eind maart
Vanaf eind maart werd het ROT omgebouwd tot een projectorganisatie om het
uithoudingsvermogen van de crisisorganisatie te vergroten en gaandeweg aansluiting te vinden bij
de reguliere (gemeentelijke) processen. De projectorganisatie bestaat uit de pijlers:
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gezondheidszorg, continuïteit van vitale processen (zoals communicatievoorzieningen,
voedselvoorziening, openbaar vervoer en onderwijs), openbare orde, publieke zorg en
communicatie. De pijlers worden ondersteund door drie processen (informatiemanagement,
scenarioplanning en technologie) en een backoffice. Daarnaast is voorzien in een liaison vanuit de
herstelorganisaties van de afzonderlijke gemeenten.
Eind maart verkennen GGD Amsterdam en de afdeling Diversiteit van gemeente Amsterdam de
mogelijkheden om islamitische Amsterdammers te informeren over de (on)mogelijkheden om de
Ramadan te vieren ten tijde van Corona. Dit is tevens de start van de Corona Preventie activiteiten
met een focus op de meest kwetsbare en minder taalvaardige inwoners van de VRAA.
Begin april: de groei van het aantal besmettingen lijkt af te vlakken
Op 3 april worden de colleges opnieuw middels een brief van de voorzitter Veiligheidsregio
geïnformeerd over de aanpak van het corona virus. De landelijke groei van het aantal besmettingen
lijkt volgens het RIVM af te vlakken. Met het mooie voorjaarsweer in het vooruitzicht worden alle
inwoners opgeroepen om thuis te blijven en alleen de deur uit te gaan als het echt nodig is, indien
nodig wordt daar streng op gehandhaafd. Mobiele camera’s op verschillende plekken zorgen voor
meer controle, maar er blijft een klemmend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de
inwoners. Gelet op de verwachtte drukte worden voorzorgsmaatregelen genomen, parken kunnen
worden gesloten en de Amsterdamse grachten worden afgesloten voor pleziervaart. De daklozen in
Amsterdam kunnen vanaf 21 maart gebruik maken van nachtopvang in vier ongebruikte sporthallen.
Ook fitnesstoestellen en voetbalveldjes zijn gesloten. Er zijn minder markten en de kramen die er zijn
verkopen alleen nog maar etenswaren. De dan geldende maatregelen worden goed nageleefd,
onder de bevolking is een groot draagvlak voor de maatregelen en er zijn geen signalen van
maatschappelijke onrust.
Ook in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland neemt de vraag naar ziekenhuisbedden en zorg
verder toe en is het aantal bedden op de intensive care opgehoogd van 134 naar 300. Daarnaast zijn
er afspraken gemaakt over de capaciteit in de verpleeghuissector, wordt er een zorghotel ingericht
en aan allerlei andere initiatieven gewerkt die de druk op ziekenhuizen kunnen verlagen.
Vanaf begin april loopt ook in de VVT-sector, met name in de verpleeghuizen, het aantal
besmettingen snel op met een aantal grote uitbraken en veel overlijdens. De GGD bezoekt alle
getroffen locaties voor risico-inschatting en advies en organiseert meerdere webinars voor medische
professionals en voor bestuurders. Ook volgt een quick scan over de mate van voorbereid zijn op
nieuwe besmettingen.
Eind april: het aantal besmettingen loopt terug
De beperkende maatregelen sorteren langzamerhand effect. Het aantal besmettingen loopt terug en
het aantal ziekenhuisopnamen neemt af. Het blijft echter van belang om gezondheidsadviezen op te
volgen en de beperkingen van het openbaar leven na te leven. Er volgt een periode van versoepeling
van maatregelen.
Juni: antiracismedemonstratie
Op 1 juni vindt een antiracismedemonstratie plaats op de Dam in Amsterdam. De gebeurtenissen
zijn aanleiding om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. In oktober 2020 zijn de

8

Verantwoording aanpak COVID-19 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

onderzoeksresultaten gepubliceerd. Verantwoording over het verloop van de gebeurtenissen heeft
plaatsgevonden in de gemeenteraad van Amsterdam.
Juli: extra maatregelen vanwege de toenemende drukte en experiment met mondkapjes
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland neemt op 17 juli extra maatregelen vanwege de
toenemende drukte in de binnenstad van Amsterdam. Het bestuur van de Veiligheidsregio maakt
zich zorgen over een mogelijke toename van corona besmettingen. In het Wallengebied worden
maatregelen genomen om bezoekersstromen beter te beheersen. Het opvolgende weekend vinden
extra controles plaats bij zaken die veel publiek trekken.
In de week van 23 juli worden nog meer maatregelen genomen om de drukte in de binnenstad van
Amsterdam te beheersen. Er wordt extra handhaving ingezet en er wordt een richtingsverkeer
ingesteld op drukke plekken. De voorzitter roept dagjesmensen en toeristen op om drukte te mijden
en daarover van tevoren goed na te denken bij een bezoek aan de stad.
Op 30 juli verplicht de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het dragen van een niet-medisch
mondkapje in delen van de stad Amsterdam. Het gaat om gebieden waar het krap en druk is en waar
andere maatregelen onvoldoende uitwerking hebben gehad of leiden tot ongewenste economische
effecten. De draagplicht is een experiment en komt niet in de plaats van de 1,5 meter regel. Het
RIVM concludeerde in een onderzoek dat het dragen van een mondkapje ertoe kan leiden dat
mensen voorzichter worden en meer afstand houden tot elkaar. Op 22 augustus wordt strenger
gehandhaafd op het niet dragen van een mondkapje. Op 31 augustus stopt zoals gepland het
experiment. De Veiligheidsregio onderzoekt of de gewenste effecten ook daadwerkelijk optreden.
In de week van 31 juli worden bij drie Amsterdamse horecagelegenheden coronabesmettingen
geconstateerd. In overleg met de GGD heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland besloten om de drie horecazaken bij naam te noemen, zodat recente bezoekers
geïnformeerd zijn. De GGD en de Veiligheidsregio maken zich grote zorgen over de besmettingen in
de horeca. Horecapersoneel en bezoekers wordt dringend verzocht om bij klachten thuis te blijven
en een afspraak te maken voor een coronatest. De GGD ziet in deze periode ook veel besmettingen
in de familie- en privésfeer en op feestjes. Inwoners worden geïnformeerd dat het belangrijk is dat
iedereen alert blijft op het naleven van de coronaregels en voldoende afstand houdt, ook tijdens het
uitgaan.
Augustus: zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen
In de eerste week van augustus ontstaan zorgen bij de GGD Amsterdam en de Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland over de toename van het aantal coronabesmettingen. Uit bron- en
contactonderzoeken blijkt dat mensen corona vaak oplopen op feesten, bij vrienden of familie thuis
en in de horeca. Op 8 augustus wordt op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland een zalencentrum gesloten op grond van de noodverordening COVID-19 van de
Veiligheidsregio. Uit een rapportage van de GGD blijkt dat er drie clusters van besmettingen met
COVID-19 te herleiden zijn aan feesten op deze locatie.
Halverwege augustus worden de Bijenkorf en nog eens drie horecagelegenheden gesloten, de eerste
vanwege de constatering van meerdere coronabesmettingen en de tweede vanwege het overtreden
van de noodverordening.
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Het bestuur van de Veiligheidsregio neemt vanwege het stijgende aantal besmettingen in
Amsterdam aanvullende maatregelen. Het gaat hierbij vooral om ruimtelijke maatregelen,
aanscherpingen van de handhaving, de experimentele invoering van een draagplicht voor
mondkapjes in een klein gebied en extra communicatie-uitingen. Verdergaande maatregelen, zoals
beperking van de horeca, het afsluiten van delen van de binnenstad of van het water, zijn
overwogen en besproken, maar stuiten op slecht op te lossen problemen. Op basis van de Corona
Preventie Strategie van GGD Amsterdam zijn in alle gemeenten Corona Preventie Teams ingericht
die preventiepakketten produceren bestaande uit interventies en communicatiemiddelen om
inwoners te helpen de geldende maatregelen (beter) na te leven.
September: inschaling ‘zorgelijk’
In september worden veiligheidsregio’s voor het eerst ingeschaald volgens een landelijke
inschalingssystematiek (die dan nog uit drie niveaus bestaat: waakzaam, zorgelijk en ernstig). In zes
veiligheidsregio’s, waaronder de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, is een sterke toename te
zien in het aantal COVID-19 besmettingen. Het kabinet heeft deze veiligheidsregio’s daarom
ingeschaald in de categorie ‘zorgelijk’. Het Rijk en de zes veiligheidsregio’s die zijn ingedeeld als
‘zorgelijk’ hebben intensief overleg gevoerd en een maatregelenpakket vastgesteld. Dit pakket kent
twee componenten: maatregelen die worden getroffen op basis van een aanwijzing van het Rijk,
zoals het beperken van groepsgrootte en de sluitingstijden voor horeca, en aanvullende maatregelen
waartoe de voorzitter van de Veiligheidsregio zelf heeft besloten, zoals specifieke openingstijden van
publieke gebouwen voor kwetsbare groepen, inzet op preventie (communicatie) en maatregelen
gericht op het reguleren van drukte.
Eind september: inschaling ‘ernstig’
Het aantal coronabesmettingen is enorm gestegen. Niet alleen in de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland, maar ook in andere delen van Nederland. Daarnaast worden steeds meer mensen in het
ziekenhuis opgenomen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is, net als de Veiligheidsregio’s
Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond, op 28 september ingeschaald op het – op dat moment –
hoogste risiconiveau: ernstig. Vanwege de toenemende besmettingscijfers en het feit dat veertien
van de vijfentwintig veiligheidsregio’s zijn ingeschaald als zorgelijk of ernstig zijn er landelijk extra
maatregelen aangekondigd vanaf 29 september. Zo gelden er strengere maatregelen voor de horeca
en is er een dringend advies in onze veiligheidsregio voor het dragen van mondkapjes.
Medio oktober: inschaling ‘zeer ernstig’ / gedeeltelijke lockdown
Het aantal coronabesmettingen stijgt nog steeds hard. Het kabinet heeft daarom een risiconiveau
toegevoegd aan de drie reeds bestaande risiconiveaus. Veiligheidsregio’s worden nu ingedeeld in:
waakzaam, zorgelijk, ernstig of zeer ernstig.

Sinds 13 oktober is de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ingeschaald als ‘zeer ernstig’. Met de
inschaling ‘ zeer ernstig’ heeft het kabinet aanvullend op de maatregelen van eind september extra
maatregelen getroffen, waaronder beperkingen in groepsgrootte, een verbod op evenementen en
het sluiten van eet- en drinkgelegenheden. De maatregelen worden gekwalificeerd als een
‘gedeeltelijke lockdown’.
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November: tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Vanaf 4 november geldt een tijdelijke verzwaring van het bestaande maatregelenpakket, waarbij
onder andere groepsgrootten verder zijn beperkt en er meer beperkingen gelden voor het dagelijks
leven en de sportbeoefening. Ook wordt er in deze periode noodopvang van dak- en thuislozen
georganiseerd. De tijdelijke verzwaring loopt tot en met 18 november 2020. Met ingang van 18
november is het maatregelenpakket dat hoort bij een ‘gedeeltelijke lockdown’ weer van kracht.
In de periode van eind oktober tot 13 november neemt het aantal besmettingen af. In de periode
daarna wordt een minder sterke daling waargenomen. Dat lijkt dan te duiden op een stabilisatie van
het aantal besmettingen.
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3. Besluiten
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de door de voorzitter van de Veiligheidsregio
genomen besluiten. Waar nodig zijn deze voorzien van een beknopte toelichting.
In bijlage 1 zijn de overige besluiten weergegeven (Bijstandsaanvragen Defensie, Ontheffingen,
Aanwijzingen en WOM-besluiten).
Datum Besluit

Toelichting

28-2

Vaststelling doelen en
uitgangspunten Coronavirus en
bevoegdheidsverdeling

Als doel wordt geformuleerd dat het beleid gericht is
op het tegengaan of vertragen van verspreiding van
het Corona-virus (d.m.v. containment), het tegengaan
van maatschappelijke onrust, het zorgdragen voor
maatschappelijke continuïteit en continuïteit van de
bedrijfsvoering van gemeenten en hulpdiensten en
het zo spoedig mogelijk terugkeren naar een normale
situatie.
M.b.t. de bevoegdheidsverdeling wordt
geconstateerd dat de voorzitter in het kader van de
Wpg bevoegd is om bij A-infectieziekten maatregelen
te nemen en dat er daarom geen noodzaak is om
artikel 39 van de Wvr toe te passen (c.q. op te schalen
naar GRIP-4). Er wordt gekozen voor een werkwijze
conform GRIP4 – een bestuurlijk afstemmingsoverleg
met ondersteuning van een voorbereidend ROT –
waardoor de bevoegdheden van de burgemeesters in
hun gemeente in stand blijven

12-3

Opschaling naar GRIP 4 om
16.55 uur op 12 maart 2020
en instemming met
opstarten nazorgfase

15-3

Vorming bestuurlijk
kernteam en opstelling
dagelijks schriftelijke
regionale update

In het bestuurlijke kernteam zitten de Vz. VrAA
(burgemeester Amsterdam), plv vz. VrAA
(burgemeester Amstelveen), Directeur OOV
Amsterdam, Directeur Veiligheidsregio, GS
Amsterdam, Directeur Publieke Gezondheid,
Hoofdcommissaris, Hoofdofficier van Justitie,
communicatie/woordvoerder, Operationeel Leider,
secretaris

16-3

Vaststelling
Noodverordening

Het kabinet heeft bepaald dat scholen,
kinderdagopvang, eet- en drinkgelegenheden
(inclusief terrassen), coffeeshops, seksinrichtingen en
sportclubs (gymzalen, zwembaden, sporthallen en –
parken) dicht gaan. De maatregelen zijn verwerkt in
een eerste noodverordening en vastgesteld.

12

Verantwoording aanpak COVID-19 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

23-3

Vaststelling beleidslijnen
markten, religieuze
bijeenkomsten en drukke
plekken

extra maatregelen tegen de drukte op markten.
De meeste gebedshuizen hebben n.a.v. de
maatregelen tijdelijk hun deuren gesloten, maar niet
allemaal. Er zijn signalen dat religieuze bijeenkomsten
nog plaatsvinden.

25-3

Instemming met Wom brief
en onderliggende beleidslijn
Demonstraties

Naar aanleiding van de aanhoudende zorgen in de
samenleving over de ontwikkelingen van het virus,
zijn de meeste demonstraties door organisatoren
geannuleerd.
Aanleiding om de lijn te actualiseren is de
aankondiging van een demonstratie van 26 maart
2020. Daarnaast heeft de minister van VWS op advies
van het RIVM het lokale gezag opgedragen om alle
samenkomsten in Nederland te verbieden. Voor
demonstraties wordt geen uitzondering gemaakt.

25-3

Sluiting risicolocaties
(fitnessplekken in parken,
sportparken en de
voetbalkooien)

25-3

Instemming met besluit
Markten

26-3

Vordering medische
middelen bij particuliere
instellingen

I.v.m. het tekort aan persoonlijke
beschermingsmiddelen heeft de voorzitter een
dringend beroep gedaan op particuliere instellingen
om persoonlijke beschermingsmiddelen en
apparatuur die niet gebruikt worden ter beschikking
te stellen via de GHOR aan de zorg ten behoeve van
de zorgverleners die zich bezig houden met de
bestrijding van het coronavirus.

26-3

Vastelling noodverordening
en handelingsperspectieven

Op markten in de regio Amsterdam-Amstelland
mogen alleen nog maar kramen staan waar
levensmiddelen worden verkocht, fitnessapparatuur,
Cruyff Courts en voetbalkooien in parken worden
gesloten. Handhaving op sportvelden en –parken
wordt geïntensiveerd en op plekken waar zorgen
bestaan over aanhoudende drukte kan
cameratoezicht worden ingesteld.

26-3

Instemming
organisatiestructuur aanpak
COVID-19 VrAA

ROT wordt omgebouwd tot een projectorganisatie
om het uithoudingsvermogen van de crisisorganisatie
te vergroten en gaandeweg aansluiting te vinden bij
de reguliere (gemeentelijke) processen.

30-3

Vordering ligt klaar, maar er
ligt geen materiaal meer
binnen deze klinieken

Betreft de persoonlijke beschermingsmiddelen die
ook bij particuliere instellingen niet meer aanwezig
zijn.
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30-3

Instemming met de
uitgangspunten inzake de
handhaving van de
noodverordening.

30-3

Instemming met
aanwijzingsbesluit voor BOAen toezichthoudende
ambtenaren

2-4

Vaststelling
Noodverordening

Vanwege aanvullende maatregel van het kabinet om
sanitaire voorzieningen te sluiten op onder andere
campings, vakantieparken en jachthavens. Toegang
tot Amsterdamse grachten en parken worden beperkt

6-4

Vaststelling mandaat
zorghotels

Om mogelijke overbelasting van de (opgeschaalde)
VVT sector te voorkomen zijn voorbereidingen
getroffen voor het opzetten van een zorghotel in de
regio AA.

8-4

Vaststelling maatregelen
religieuze bijeenkomsten

14-4

Verlenging vaarverbod alleen
voor weekend en feestdagen

16-4

Instemming met inzetten
Crowd Monitoring System
Amsterdam –Amstelland

Aanvullende maatregelen om drukte tegen te gaan,
zoals crowdmanagement, worden gebaseerd op
individuele waarnemingen van politie en gemeente.
Met CMSA kan de waarneming verder worden
geobjectiveerd.

16-4

Instemming met inzet
druktemonitor

het product de druktemonitor VRAA is gebaseerd op
openbare data binnen de kaders van de privacy
wetgeving

16-4

Instemming met het
aanpassen van de
brugbediening

De voorgestelde maatregelen (sluiting sanitaire
voorzieningen in jachthavens en gebruik overige
vaarwegen buiten Amsterdam ontmoedigen) hebben
in de afgelopen weekenden goed gewerkt en daarom
wordt de lijn verlengd.
Deze maatregelen gelden in aanvulling op het besluit
tot het instellen van een vaarverbod op de
Amsterdamse grachten in de weekenden en op
feestdagen

29-4

Vaststelling
Noodverordening

aantal locaties in de openbare ruimte wordt weer
opengesteld, kinderen en jongeren mogen onder
begeleiding gaan sporten waarbij kinderen boven de
12 anderhalve meter afstand moeten houden
Op de markten mogen weer bloemen en planten
worden verkocht.
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7-5

Instemming met het
voorgestelde kader voor
toezicht op de uitvoering van
aangepaste maatregelen

7-5

Instemming met de
bijgestelde
communicatiestrategie naar
aanleiding van de
aangepaste maatregelen en
deze vooruitlopend op 11
mei per direct te effectueren

7-5

Instemming met het voorstel
de organisatorische aanpak
van de COVID-19 crisis
(crisisorganisatie) tussentijds
te evalueren

7-5

Kennisneming van de
geactualiseerde beleidslijn
demonstraties

7-5

Intrekking aanwijzingsbesluit
om sportkooien te openen
onder begeleiding.
Sportkooien worden net
zoals de Cruyff-courts zonder
nadere voorwaarde
opengesteld.

9-5

Vaststelling
Noodverordening

Op 6 mei kondigde het kabinet een stapsgewijze
versoepeling van de coronamaatregelen aan. De
aanpassingen zijn opgenomen in de nieuwe
noodverordening van de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland.

14-5

Instemming demarcatie
GRIP4-herstelorganisatie

Uitgangspunt bij dit voorstel is dat – waar het
mogelijk is – verantwoordelijkheden zoveel mogelijk
in de reguliere werkstructuren worden belegd (dus
buiten de crisisorganisatie).

31-5

Vaststelling
Noodverordening

Verdere versoepeling van de maatregelen. De
belangrijkste basisregels blijven gelden: houd 1,5
meter afstand, vermijd drukte, was regelmatig je
handen, blijf thuis als je klachten hebt en werk thuis
als dat kan.

11-6

Instemming met
voorgestelde aanpak voor
het afleggen van

Vanwege de duur en de impact van deze crisis is in
het RBT van 4 juni besloten dat er tussentijds

beleidslijn voor demonstraties wordt geactualiseerd
volgens het uitgangspunt dat bij demonstraties vooral
wordt aangestuurd op het waarborgen van 1,5 meter
afstand, en niet in de eerste plaats meer op het aantal
deelnemers.
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verantwoording over de
crisisaanpak Covid-19
conform artikel 40 Wet
veiligheidsregio’s.

verantwoording wordt afgelegd aan de
gemeenteraden.

15-6

Vaststelling
Noodverordening

Gemeenschappelijke was-, toilet- en
douchevoorzieningen bij recreatieparken,
vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes
en jachthavens mogen per 15 juni weer open. Dat
geldt ook voor kleed- en doucheruimtes in
zwembaden en sportverenigingen. Daarnaast mogen
bewoners van verpleeghuizen vanaf 15 juni weer

25-6

Vaststelling
onderzoeksopdracht voor
het onderzoek naar het
verloop van de
antidiscriminatie
demonstratie op de Dam

25-6

Continuering huidige
overlegstructuur

25-6

Vaststelling geactualiseerde
beleidslijn demonstraties

30-6

Vaststelling
Noodverordening

15-7

Instemming met de vorming
van een expertise groep
voor advies op medisch en
gedragsbeïnvloedingsgebied

15-7

Opdracht aan ROT om
scenario’s op verschillende
domeinen te beschrijven als
er lokaal/regionaal uitbraak
ontstaat.

15-7

Vaststelling
noodverordening

3-8

Instelling draagplicht
mondkapjes per 5 augustus
tot 31 augustus

4-8

Vaststelling
noodverordening

Verboden gebieden zonder mondkapje

10-8

Vaststelling
noodverordening

Verbod op introductieweken;

De huidige overlegstructuur blijft in stand, waarbij de
overlegfrequentie afneemt naar 1x per maand. De
projectleiders informeren de Leider OT wekelijks. De
leider OT brieft de voorzitter VrAA samen met de
directeur VrAA.

Verdere versoepelingen van de maatregelen

De noodverordening biedt wettelijke bevoegdheden
om op te kunnen treden als dat nodig is
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Verplichting in de horeca om gegevens te vragen aan
bezoekers voor bron- en contactonderzoek van de
GGD;
Nadere uitleg dat gebouwen (geen woningen)
gesloten kunnen worden voor maximaal 14 dagen als
daar sprake is van een besmettingshaard.
13-8

Instemming met een
methodiek van regionale
coronamonitor, een
duidingsrapportage van de
GGD en escalatiematrix met
maatregelen.

De kleurcodes moeten helpen in de onderbouwing
om maatregelen te nemen en bij overschrijding van
een signaalwaarde zouden aanvullende maatregelen
moeten worden overwogen. Het nemen van
maatregelen moet een brede en door het RBT steeds
onafhankelijk te maken afweging blijven.

13-8

Aanpassing noodverordening

bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar het
verboden is geluidsapparatuur en
muziekinstrumenten aanwezig te hebben

13-8

Instemming met aanvullende
beheersmaatregelen op het
water

Betreft Somerlust en de Weesperzijde

13-8

RBT besluit weer wekelijks te
vergaderen

13-8

Instemming met organisatie
van een technische sessie
voor de raden van de
Amstellandgemeenten

18-8

Instemming met nieuwe
acties/maatregelen

21-8

Vaststelling
noodverordening

25-8

Instemming wekelijks
publiceren aantal afgenomen
Covid-19 testen op
gemeente en
stadsdeelniveau.

25-8

Instemming met
maatregelen escalatie ladder
openbare orde.
Instemming met aangepaste
handelingsperspectieven (bij
overtredingen van de
meldplicht, bij overtredingen
op het water, overtreden

ook aan studentenverenigingen kan een ontheffing
worden verleend fysieke samenkomsten te
organiseren onder dezelfde voorwaarden (geen
alcohol etc.) als studieverenigingen
meldplicht voor feesten en partijen

Implementatie van de meldplicht voor 100+ personen
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van de draagplicht van
mondkapjes
25-8

Instemming met einddatum
van het experiment
Mondkapjes draagplicht
ongewijzigd te laten

3-9

Instemming met prioriteit
voor opvolging bij meldingen
van illegale grootschalige
feesten in de openbare
ruimte in verband met het
gezondheidsrisico, gelijk aan
eerdere afspraken voor
huisfeestjes te houden.

3-9

Instemming opnemen
disclaimer bij publicatie GGD
gegevens over het aantal
testen en besmettingen op
gemeente en
stadsdeelniveau. Deze
kunnen afwijken van de
gegevens van het RIVM.

3-9

Instemming met
onderzoeken of publicatie
noodverordening op website
VrAA bijdraagt aan de
vindbaarheid van deze
verordening.

8-9

Instemming met de
procesgang voor onderzoek
Mondkapjesverplichting
waarbij het primaat van het
publiek maken van de
uitkomsten bij de voorzitters
van de Veiligheidsregio’s ligt.
De reactie op de
onderzoeksresultaten zal
namens de beide voorzitters
worden opgesteld.

15-9

Instemming met treffen
nieuwe maatregelen

15-9

Instemming met het
ontwikkelen en uitvoeren
door de VrAA van een
generieke
communicatieaanpak
rondom

na ommekomst van de evaluatie, en afhankelijk van
het niveau van besmettingen en de drukte, wordt
besloten of er reden is om de draagplicht opnieuw in
te voeren in publieke binnenruimten
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groepsbijeenkomsten in de
privésfeer.
16-9

Vaststelling
noodverordening

maatregelen 1 september verlengd.

20-9

Vaststelling
noodverordening

meldplicht voor samenkomsten voor meer dan 50
personen
verbod om zich op te houden in een gezelschap van
meer dan 50 personen
Een verbod voor de horeca om na 01.00 uur open te
mogen zijn muv eet-en drinkgelegenheden voor
afhaal (bijv. snackbar). Deze horeca moet om 02.00
gesloten zijn

23-9

Instemming met aangepaste
handelingsperspectieven

In de volgende versie van het document zal expliciet
worden opgenomen hoe de prioritering in deze
handelingsperspectieven zich verhoudt tot de
landelijke prioritering van niet-COVID gerelateerde
meldingen.

23-9

Instemming met het
aanwijzen van nieuwe
gebieden indien hier illegale
feesten hebben
plaatsgevonden en er
gegronde risico is op
herhaling

28-9

Instemming met start
publieke discussie
(communicatie) en dringend
advies voor draagplicht
mondkapjes bij publieke
toegankelijke gebouwen
(toelichten binnen G3).

29-9

Instemming met de
handhavingsstrategie

29-9

Vaststelling
noodverordening

samenkomsten zijn beperkt tot 30 binnen en 40
buiten (hierop zijn uitzonderingen);
bevoegdheid opgenomen om voor ‘gebouwen van
groot belang voor de regio’ een ontheffing te
verlenen;
verbod voor gezelschappen groter dan vier (hierop
zijn uitzonderingen);
sportkantines moeten worden gesloten;
registratieplicht opgenomen voor contactberoepen;
de sluitingstijden voor eet- en drinkgelegenheden zijn
vervroegd naar 22 uur;
voor detailhandel geldt dat ze twee keer per dag een
uur moeten openstellen voor kwetsbare personen;
19
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er geldt een plicht om voor een bepaald tijdvak te
reserveren voor bepaalde inrichtingen als musea e.d.
30-9

Vaststelling
noodverordening

1-10

Vaststelling lijst met locaties
van groot regionaal belang

1-10

Vaststelling uitgangspunten
doorstroomlocaties

Het uitgangspunt is dat doorstroomlocaties op basis
van de norm het maximale bezoekersaantal bepalen
en bekendmaken. Dit wordt steekproefsgewijs
gecontroleerd.

1-10

Instandhouding
informatievoorziening
gemeenteraden via brieven
(iedere twee weken)

Voor het verantwoordingsdocument wordt
afgesproken dat het de periode betreft tot 1 oktober.

1-10

Instemming met de
handelingsperspectieven
handhaving

8-10

Bevestiging landelijke lijn
sluiten horeca bij
sportfaciliteiten

8-10

14-10

Aanvulling op versie 29-9 het verbod op het zich
ophouden in een gezelschap niet geldt voor personen
op een bruiloft

Naar aanleiding van de monitor wordt opnieuw de
landelijke lijn bevestigd dat wanneer er een kantine
of restaurant bij een sportfaciliteit behoort, deze
moet sluiten.

Instemming met definitie
voor doorstroomlocaties,
met de voorgestelde
werkwijze voor het ‘vooraf
bepalen’ van het maximum
aantal bezoekers en om bij
doorstroomlocaties alleen te
handhaven bij excessen
Vaststelling
noodverordening

verbod op groepsvorming met meer dan vier
personen op openbare plaatsen of plaatsen in de
buitenlucht.
Samenkomsten in gebouwen blijven beperkt tot 30
personen, maar bij verrichtingen van vermaak zijn er
striktere voorwaarden.
De uitzondering voor doorstroomlocaties blijft
bestaan. Daar is nu wel altijd deurbeleid verplicht.
Er is geen mogelijkheid meer om ontheffingen voor
samenkomsten in gebouwen te verlenen. Verleende
ontheffingen vervallen.
Verbod op evenementen.
Eet- en drinkgelegenheden moeten sluiten. De
mogelijkheid van afhalen blijft wel bestaan.
Uitzondering voor hotelgasten in hotels.
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Tussen 20.00 uur en 7.00 uur geen verkoop of
verstrekking van alcohol.
De detailhandel moet om 20.00 uur sluiten.
Uitzondering van de levensmiddelenbranche.
15-10

Vaststelling aangepaste
handelingsperspectieven en
prioriteiten.

20-10

Sluiting kantines
verenigingen, uitzondering
blijven school- en
bedrijfskantines.

20-10

Verkoop alcohol in hotels tot
20.00 uur

Er wordt landelijk beleid gemaakt op de alcohol
verkoop in hotels, mocht dit toch een regionaal
besluit worden dan geldt 20:00 als deadline.

20-10

Sluiting Drive-in bioscopen

Op landelijke niveau moet besproken worden hoe
omgegaan moet worden met drive-in bioscopen.
Totdat er duidelijkheid is, moeten zij dicht blijven op
gezag van de VrAA.

27-10

Instemming met
uitgangspunten aankomende
feestdagen; Sint Maarten /
Halloween en Sinterklaas

3-11

Mandaatverlening aan PZ om
opvang te organiseren en
steun van de gemeenten
voor locaties als de
aanwijzing van VWS bevat
dat de opvang van alle
daklozen opgezet moet
worden. Tenzij de aanwijzing
van VWS de tekst bevat: blijf
thuis tenzij..

4-11

Vaststelling
noodverordening

Verbod op het open houden van voor publiek
openstaande gebouwen. Uitzonderingen;
uitvaartcentra, afhaalfunctie voor eet en
drinkgelegenheid, winkels, warenmarkten, gebouwen
voor zakelijke dienstverlening en hotels voor zover
hotelgasten blijven slapen, overheidsgebouwen met
een publieksfunctie of loket mogen open.
Evenementen zijn, met uitzondering van
warenmarkten en demonstraties, verboden.
Groepsvorming op openbare plaatsen of plaatsen in
de buitenlucht is beperkt tot twee personen.
uitzonderingen; een gezamenlijk huishouden.
Sportbeoefening is alleen individueel of in
teamverband met niet meer dan 2 personen
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toegestaan (ook geen groepslessen). Dit geldt niet
voor de Eredivisie voetbal.
7-11

Vaststelling
noodverordening

Buurthuizen/wijkcentra mogen geopend zijn voor
activiteiten op afspraak, gericht op individuele
maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare
groepen;
Bibliotheken mogen geopend zijn als afhaalfunctie en
als locatie voor georganiseerde huiswerkbegeleiding.
reservering – voor bijvoorbeeld een sauna of wellness
– mag slechts worden geaccepteerd voor groepen tot
en met twee personen.

10-11

Instemming met
uitwerkingsrichting
werkwijze bij COVID-wet

na het vaststellen van de werkwijze bij de tijdelijke
wet maatregelen COVID-19 moeten gemeenteraden
geïnformeerd worden over deze werkwijze.

10-11

Instemming met algemene
uitgangspunten voor
Sinterklaas-initiatieven
Sinterklaas

10-11

Instemming om dicht bij de
noodverordening te blijven
en zodoende geen
ontheffingen te verlenen
voor uitvaarten. De
voorzitter VrAA kan hierop in
uitzonderlijke gevallen een
uitzondering maken.

17-11

Kennisneming evaluatie
aanpak Covid.
Aanbevelingen ROT worden
overgenomen.

17-11

Instemming met toevoeging
van enkele vitale beroepen
in dienst gemeenschap
worden toegevoegd aan de
fastlane.

18-11

Vaststelling
noodverordening

Maatregelenpakket van 14 oktober gaat weer gelden,
met een aantal wijzigingen:
Uitzondering op het verbod op het niet in acht nemen
van een veilige afstand voor personen in het
onderwijs, zorgvrijwilligers, zorgbegeleiders en vaste
mantelzorgers.
Verduidelijking welke markten er zijn toegestaan.
Eet- en drinkgelegenheden in uitvaartcentra of van
een andere locatie waar een uitvaart plaatsvindt
mogen open. Eet- en drinkgelegenheden in
zorginstellingen voor patiënten en bezoekers en eet-
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en drinkgelegenheden waar besloten en
georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor
kwetsbare groepen mogen open.
Bij uitvaarten mogen maximaal 100 personen
aanwezig zijn. Het verbod op het in groepsverband
schreeuwen en zingen geldt niet voor betogingen en
vergaderingen in de zin van de Wet openbare
manifestaties.
30-11

Intrekking noodverordening

De Wet tijdelijke maatregelen en de daarop
gebaseerde regeling treedt in werking en vervangt de
noodverordening
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4. Aanpak crisiscommunicatie
Sinds de aanloopfase met het eerste voorbereidend ROT maakt crisiscommunicatie een essentieel
onderdeel uit in de crisisorganisatie. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voert de regie over
de crisiscommunicatie, waarbij de uitvoering hoofdzakelijk vanuit gemeente Amsterdam
gecoördineerd wordt. Een kernteam is opgezet om de samenwerking tussen het RBT, ROT, RAC, GGD
Amsterdam en de gemeenten in de regio te versterken.
De crisiscommunicatie vanuit de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is er op gericht bij te
dragen aan:
-

Het voorkomen en/of beperken van maatschappelijke onrust
Behoud van het vertrouwen in de aanpak van de overheid
Het opvolgen van de maatregelen die de overheid instelt in bestrijding van het virus
Het signaleren van zorgen en behoeftes die er bij inwoners van de regio leven.

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke crisiscommunicatieaanpak door de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is uitgevoerd.
Uitgangspunten
De onderstaande uitgangspunten zijn leidend in de communicatie:
- We communiceren vanuit de drieslag voor crisiscommunicatie: informatievoorziening,
betekenisgeving en handelingsperspectief;
- Communicatie is eenduidig, pro-actief en zichtbaar;
- Communicatie is gericht op het bevorderen van solidariteit en saamhorigheid onder
inwoners in de regio. We willen inwoners troost, hoop en hulp bieden;
- Zolang GRIP 4 geldt, komt communicatie over Corona vanuit de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland in afstemming met GGD Amsterdam - voor alle zes gemeenten;
- Communicatie is gericht op alle inwoners en ondernemers in de Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland, met extra aandacht voor het bereiken van kwetsbare en moeilijk te
bereiken doelgroepen;
- Voor communicatie op korte termijn is de actualiteit leidend, voor lange termijn kijken we
vooruit op basis van scenario’s;
- We werken informatie-gestuurd en gebruiken het beeld van Informatiemanagers en
omgevingsanalyses bij het maken van keuzes;
- We gebruiken evenementen en belangrijke momenten om betekenis te geven en beweging
in de samenleving te krijgen;
- We maken bij communicatie actief gebruik van bestaande structuren en netwerken (actief
stakeholdermanagement).
Doelgroepgerichte communicatie
Doelgroep gerichte communicatie is ingezet. Voorbeelden hiervan zijn de jongeren,
migrantengroepen, laaggeletterden, anderstaligen, etc. En ook doelgroepen rondom speciale (feesten herdenkings)dagen, zoals Koningsdag, de Ramadan, het Offerfeest, 4 & 5 mei, Pride, etc.
Inzet en middelen
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Om invulling te geven aan de informatievoorziening, het bieden van een handelingsperspectief en
het geven van duiding zijn er vanuit communicatie tal van producten opgeleverd:
- Uitwerking van noodverordeningen in persberichten, nieuwsberichten en q&a
- Corona bus (meertalig)
- Website en social media (meertalig)
- Visuele communicatie zoals pictogrammen om zo ook de mindergeletterden te informeren
- Bewonersbrieven (meertalig)
- WoordvoeringWhatsApp filmpjes en spraakberichten
- In het kader van herdenken: Hart van Troost
Het Hart van Troost voer van 4 t/m 11 juli door de Amsterdamse wateren en op 12
juli door Diemen en Weesp. Ruim 1300 nabestaanden vroegen digitaal een bloem
aan en lieten een persoonlijke boodschap achter. Ook langs de kant en vanaf
bruggen legden nabestaanden een bloem op de boot. In gemeente Amstelveen heeft
als afgeleide hiervan het Hart van medeleven als gedenkplaats gelegen in het water
bij het Stadshart.
- (digitale) borden en banieren bij de parken en op andere plekken in de openbare ruimte
- Nudging (cirkels, looproutes, etc) op meerdere plekken
Publiekscampagnes
Hieronder een overzicht van alle publiekscampagnes die zijn opgezet en uitgevoerd gedurende de
coronacrisis. De campagnes zijn consequent vanuit gedragswetenschappelijke kennis opgebouwd.
De eerste Hou afstand campagne is door middel van een extern onderzoek getoetst op
begrijpelijkheid en overdracht van de boodschap. Op basis daarvan is de vervolgcampagne Hou
afstand Vermijd drukte aangescherpt. De jongerencampagne is gemaakt met de jongerendoelgroep
zelf, waarmee we ons verzekeren van boodschap overdracht en begrijpelijkheid.
1. Hou afstand – campagne lock down (maart t/m juni 2020)
- Communiceren van maatregelen in de buurten, op plekken en bij doelgroepen waar dat
meer nodig is (jongeren, bezoekers).
- Ingezet op hangplekken, bij migrantengemeenschappen en jongeren. In parken en bij drukke
bezoekersplekken.
- Middelen: streettags, campagneposters openbare ruimte, scholen, buurthuizen en
coronabus in 10 talen. In de coronabus rijdt altijd, naast de chauffeur, een jongerenwerker
mee om het gesprek aan te gaan met de doelgroepen.
2. Hou vol – motivatiecampagne (april t/m juni 2020)
- Steun in de motivatie om de lock down vol te houden. Erkenning van de lastige situatie. Hart
onder de riem. Gericht op een brede doelgroep
- Ingezet door hele regio heen, verzorgingshuizen en woonplekken waar wat gebeurde
(bijvoorbeeld een klein concert in de tuin). Amsterdammers aan het woord over hoe ze zich
er doorheen slaan.
- Middelen: bus met opname die online gestreamd werd. Samenwerking met AT5, onlinetool
voor genereren van hartenkreet, deze konden op sociale media gepubliceerd worden
3. Wij Amsterdam – campagne t.b.v. initiatievenplatform (1 april t/m 1 juli 2020)
- Initiatiefnemers die tijdens de eerste golf de medemens o.a. hulp en steun bood om
dagelijks leven in lockdown op te pakken. Plus de potentiële afnemers van deze initiatieven.
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-

-

Verbinden van initiatiefnemers en inwoners via platform Wij Amsterdam. In spelen op
veerkracht en daadkracht initiatiefnemers. Combinatie van social media en posters, nabellen
plus oproep van sleutelfiguren.
Middelen: in communicatiekanalen als posters, Mupi’s, sociale media. Media: Op1, Omroep
Max, Parool, AT5, NH Nieuws

4. Hou afstand, vermijd drukte – campagne na versoepeling (1 juli t/m 1 september 2020)
- Jongeren/millennials, bezoekers drukke plekken
- Nudging in openbare ruimte (grasvelden, pleinen, winkelstraten). Posters (matrix)borden
met Hou afstand Vermijd drukte, en de reden waarom. Social: advertenties met ‘vermijd
drukken plekken’ en alternatieven als boodschappen ’s ochtends of een niet druk park.
- Middelen: in communicatiekanalen (posters, Mupi’s, social media). In openbare
ruimte/winkelstraten (cirkels, gele stippen, vlaggen, pijlen, streettags op maat, bijvoorbeeld
voor fietsers). In gemeentelijke gebouwen (stickers, posters).
5. Experiment mondkapjesplicht (5 tot 31 augustus 2020)
- Via bebording, social media campagne, promoteams, inzet coronabus, flyers- en
postermateriaal, bewonersbrief, website, persberichten.
- In meerdere talen. Hotels gevraagd om gasten te informeren met flyers.
6. Social media campagne op toeristen en dagjesmensen (24 juli t/m 31 augustus 2020)
- Mensen die zich online oriënteren op een tripje naar Amsterdam krijgen banners in hun
scherm met de oproep om de weekenddrukte te vermijden (in Nederlands, Engels en Duits).
- Zij worden geleid naar een pagina met de geldende coronamaatregelen in Amsterdam en
met tips om het bezoek goed voor te bereiden.
7. Jongerencampagne 18 – 28 jaar (28 augustus t/m 30 november 2020)
- Jongeren van 18 tot 28 jaar aan moedigen zich beter aan de basisregels te houden, op tijd te
laten testen en thuis te blijven bij klachten.
- Inzet: strategie en uitingen met jongeren uitgewerkt. Doelgroep zelf letterlijk in beeld.
Samenwerking met studentenverenigingen, evenementen- en sportbranche en GGD.
Rolmodellen & gebruik van eigen media van de partners. Online tool om zelf content te
kunnen genereren en door te sturen.
- Middelen: posters, social ads, online contenttool. Media van samenwerkingspartners.
8. Ik Hou <afstand> Van Jou / thuisbesmettingen (november t/m december 2020)
- Mensen attent te maken en aan te moedigen zich ook thuis aan de basisregels te houden.
Met een raamposter laten huishoudens (en winkels) zien dat in hun huis de basisregels in
acht worden genomen.
- Posters / stickers in diverse talen verspreid huis-aan-huis in de hele regio, daarnaast s
verspreiding posters en stickers via sleutelfiguren en buurtnetwerken.
- Middelen: posters, sociale ads.
- Promoteams op drukke plekken, inzet coronabus in combinatie met de 1,5 meter LEDwagen
- Twee meertalige video’s voor WhatsApp verspreiding via sleutelfiguren, 1 voor algemene
publicatie
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5. Lessen uit de crisisaanpak
Inleiding
Op 7 mei 2020 heeft het RBT besloten om de organisatorische aanpak van de COVID-19 crisis
tussentijds te evalueren. De VrAA heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
(COT) gevraagd om bij te dragen aan het zogeheten ‘actieleren’: tijdens de crisis leren, zodat
inzichten niet ‘verloren’ gaan en direct toegepast kunnen worden ter versterking van de
crisisorganisatie. In deze leerevaluatie staan de bijzonderheden en uitdagingen centraal en worden
ervaringen en leerpunten benoemd.
Samen met VrAA voerde het COT op verschillende peilmomenten ‘flitsreflecties’ uit om zo op korte
termijn de leerpunten en observaties te kunnen delen. De flitsreflecties zijn uitgevoerd met behulp
van interviews en een beknopte documentanalyse.
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de lessen die uit de crisisaanpak zijn geleerd.
De lessen zijn benut voor het verbeteren van de werkwijze in de crisisorganisatie.
Observaties COT bij de eerste tussentijdse evaluatie – juni 2020
“De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werd rond 28 februari geconfronteerd met de eerste
besmetting buiten een ziekenhuis en kwam al snel voor complexe vraagstukken te staan die
voortkwamen uit mogelijke verdere besmetting op een kinderdagverblijf en een basisschool. Vanaf
dat moment zijn er dagelijks ontwikkelingen geweest en heeft er zich een crisis ontwikkeld die een
groot beslag heeft gelegd op de bestuurlijke en ambtelijke kracht van de regio. Het is de regio
Amsterdam-Amstelland in die omstandigheden gelukt om tot een effectieve samenwerking te
komen. Zowel binnen de regionale crisisorganisatie als in afstemming met het landelijk niveau. De
inspanningen waren in belangrijke mate gericht op het regionaal realiseren van landelijke van kracht
geworden maatregelen. Hierbij was er ruime aandacht voor de gezamenlijke opgaven en lokale
bijzonderheden en was er veel onderlinge steun. Ook op de koppelvlakken met de zorg, met andere
veiligheidsregio’s, met gemeenten en met de landelijke crisisorganisatie is de aanpak – gegeven de
unieke omstandigheden die dit type crisis met zich mee brengt – goed verlopen. Het was hard
werken en de start was soms wat stroef maar er hebben zich geen grote knelpunten voorgedaan.”
De belangrijkste leerpunten zijn:
1. “Er is gewerkt met een flexibele crisisstructuur die is aangepast aan de actualiteit en de
veranderende aard van de crisis. Dat werkte goed.
2. De witte kolom heeft zich moeten herstructureren en is nu beter vertegenwoordigd.
3. Er kan meer aandacht zijn voor de scenario’s op middellange en langere termijn.
4. De toegenomen samenwerking tussen de regiogemeenten vraagt aandacht voor lokale
capaciteit op de disciplines van communicatie en OOV.
5. Het is soms onduidelijk welk advies aan de burgemeester gericht is en welk advies voor de
voorzitter van de veiligheidsregio bedoeld is. Dat gaat al veel beter maar kan nog duidelijker.
6. Het samenspel tussen ROT/projectorganisatie en het RBT verdient nog aandacht. “
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Observaties COT bij de tweede tussentijdse evaluatie – oktober 2020
“Rond het zomerreces, waarin de landelijke maatregelen sterk waren teruggeschroefd, ging de
Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland in een ‘waakvlam’ stand. Het snel oplopend aantal
besmettingen en de drukte in stad en regio noodzaakte dat toch al snel maatregelen moesten
worden overwogen. De veiligheidsregio ervaarde de complexiteit in de toename van het aantal
besmettingen enerzijds, en het beperkte zicht op waar deze besmettingen precies door werden
veroorzaakt aan de andere kant. Dit maakt het ingewikkeld om tot passende maatregelen te komen.
Dit leidde tot inhoudelijke en organisatorische uitdagingen met betrekking tot het invoeren van deze
maatregelen. Bovendien had dit gevolgen voor de dynamiek met het Rijk. Een belemmerende factor
was dat het vanwege de afgeschaalde nationale crisisstructuur lastig bleek het Rijk in dezelfde
urgentiemodus te krijgen. Dit leidde er in de periode september-oktober toe dat maatregelen steeds
aangescherpt werden waar de veiligheidsregio dat al eerder wilde. Bovendien bleken de
maatregelen steeds onvoldoende om de besmettingscurve te laten buigen. Respondenten
benadrukken dat het lef moet groeien om vroegtijdig strenge maatregelen te nemen. Zowel
regionaal als landelijk.”
Het COT doet de volgende organisatorische observaties:






De regio kwam in de zomer onvoldoende toe aan het voorbereiden van de tweede golf en
het uitwerken van scenario’s op meer lange termijn. De regio focuste zich op het naleven
van maatregelen en het bestrijden van bewegingen en drukte met crowdcontrol en
crowdmanagement.
Het proces naar de uiteindelijk genomen maatregelen verliep niet volgens de gebruikelijke
ROT-RBT-lijn. Er is een directeurenoverleg geïnitieerd waarin nieuwe maatregelen zijn
besproken en bestuurlijk voorbereid. Dit is gedaan met het oog op de benodigde snelheid,
de bestuurlijk complexiteit en de vertrouwelijkheid. Dit heeft volgens een aantal
respondenten goed uitgepakt. Een ander deel van de geïnterviewden benadrukt de nadelen
van deze procesgang.
Het merendeel van de respondenten geeft aan trots te zijn op de onderlinge samenwerking
en de inzet van alle teamleden. De capaciteit is en de kwaliteit is volgens de respondenten
beter op orde dan in de beginfase. De leiding van de veiligheidsregio en de kolommen toont
zich actief, oplossingsgericht en daadkrachtig.

Het COT heeft de volgende inhoudelijke observaties:






Vanwege het hoge aantal besmettingen in de regio, is wel overwogen extra maatregelen in
te stellen. De echte urgentie tot vergaande maatregelen ontbrak echter omdat het aantal
ziekenhuis- en ic-opnames laag bleef. Respondenten geven aan dat dit een drempel was om
strengere maatregelen te adviseren aan de bestuurders, mede omdat maatschappelijk
draagvlak hiervoor zou ontbreken. Toen de nood in de regio verder toenam stelde de
veiligheidsregio Amsterdam Amstelland een maatregelenpakket op.
Het blijkt complex de data over besmettingen om te zetten naar informatie waar de
veiligheidsregio gericht op kan sturen. Dit is een landelijk vraagstuk en was voor de
veiligheidsregio Amsterdam Amstelland in de zomer al extra urgent omdat daar het aantal
besmettingen steeds hoog was.
Een belangrijk verschil ten opzichte van de eerste golf is dat regionaal de impact van een
maatregel gewogen kan worden. Maatregelen kunnen daarmee meer integraal worden
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voorbereid. Het risico van deze integraliteit is dat besluitvorming wordt vertraagd door
detaildiscussies. Daarnaast leiden uitzonderingen tot interregionale verschillen. Dit
compliceert de uitlegbaarheid van maatregelen.
Respondenten zijn tevreden over de ondersteuning die de veiligheidsregio bood ter
voorbereiding op de technische sessies in de gemeenteraden. Er is intensief samengewerkt
om burgemeesters te ondersteunen met brieven. Het hebben van gemeenschappelijke
doelen en uitgangspunten leidde tot constructieve en positieve samenwerking.

Vervolg
Het Regionaal Operationeel Team en het Regionaal Beleidsteam hebben de twee tussentijdse
evaluaties van het COT besproken. De opbrengsten van de eerste evaluatie zijn betrokken bij het
verbeteren van de organisatiestructuur. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in de
vertegenwoordiging van organisaties en functionarissen en een aantal praktische werkafspraken. De
opbrengsten van de tweede evaluatie zijn betrokken bij het opnieuw inrichten van de werkwijze
vanaf invoering van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Dit heeft geleid tot een aantal
praktische afspraken, met name gericht op de integrale advisering van de burgemeesters bij het
uitoefenen van hun (nieuwe) bevoegdheden.
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Bijlage 1 – Overige besluiten
Bijstandsaanvragen
Datum Besluit

Toelichting

17-3

Overleg van specialisten civiel met Defensie of
de apparatuur te gebruiken is.
Maximaal beschikbare beademingsapparatuur.
Elk apparaat kan een mensenleven zijn.

Aanvraag namens de landelijke
intensive care vereniging, gericht
op:
- Overleg over de mogelijkheden
van defensiebijstand
(apparatuur);
- Verzoek aan Defensie om
maximaal te ondersteunen met
de beademingsapparatuur die
gemist kan worden.

9-4

Het in en uit het water hijsen van de vaartuigen.
Het stallen van de vaartuigen en trailers op het
MEA terrein gedurende de periode dat de inzet
vereist is.

De VrAA heeft de Amsterdamse
grachten voor 5 april als verboden
gebied in de zin van artikel 2.5
van de Noodverordening COVID19 veiligheidsregio AmsterdamAmstelland van 2 april 2020
aangewezen. Voor de handhaving
heeft men naast de eigen
beschikbare vaartuigen van zowel
brandweer als politie extra
vaartuigen nodig welke van DTW
(dienst toezicht water) en de
reddingsbrigade komen.
Dezelfde aanwijzing en
maatregelen zullen worden
toegepast in het paasweekend en
mogelijk nog andere speciale
dagen in de komende periode.

12-4

Inzet zorgprofessionals

Als gevolg van de COVID-19
situatie is de druk op de
(acute)zorg opgelopen. Het tekort
aan voldoende gekwalificeerd
(medisch) personeel maakt dat de
levering van acute zorg in gevaar
komt. Extra personeel is
noodzakelijk om de noodzakelijke
zorg te kunnen blijven bieden

22-4

Verlenging inzet zorgprofessionals

Uit de eerste evaluaties m.b.t. de
samenwerking van het door
defensie ingezette personeel en
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de VVT organisaties blijkt dat de
procedures en hiermee de
organisatie rondom het omgaan
met COVID besmettingen
complex is. Specialisten met
expertise op dit gebied zouden
kunnen bijdragen aan het
kwalitatief beter organiseren en
het zorgen van verlichting in de
VVT sector. Het verzoek aan
defensie is om hierin te
ondersteunen.
1-5

Verlenging inzet zorgprofessionals

De druk op de VVT sector is nog
steeds heel hoog, mede vanwege
ziekte onder het personeel. Om
deze situatie verder te
verbeteren, de noodzakelijke zorg
te kunnen blijven bieden en toe te
kunnen werken naar
zelfredzaamheid van de
organisaties is langere
noodondersteuning van defensie
van essentieel belang

7-5

Aanvulling inzet zorgprofessionals

25-5

Verlenging inzet zorgprofessionals

16-8

Steunaanvraag VrAA ondersteuning BCO en
teststraat GGD

16-8

Steunaanvraag VrAA ondersteuning
projectmanagement GGD

19-8

Steunaanvraag gemeente Amstelveen van de
Teammanager Covid-19

Ondersteuning 3 militairen voor
Teammanager Covid-19 bij het
beheersen van de dagelijkse
sturing van de projectorganisatie
en het ondersteunen bij het
verder ontwikkelen van het
opschalingsplan

8-9

Inzet zorgprofessionals

Als gevolg van het oplopende
aantal COVID-19 besmettingen in
de VVT sector is de druk op de
(acute)zorg opgelopen.

15-9

Aanvulling inzet zorgprofessional

Als gevolg van het oplopende
aantal COVID-19 besmettingen in

De druk is verminderd maar nog
wel nodig voor een aantal
locaties.
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de VVT sector is de druk op de
(acute)zorg opgelopen.
7-10

Ondersteunen van de projectmanager
COVID19- sneltest.

11-11

Ondersteuning voedselbank met logistieke
expertise m.b.t. het optimaliseren van het
proces

Ontheffingen
Datum

Besluit

Toelichting

26-3:

Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 26 maart
2020

Markten worden op grond van
de noodverordening onder
voorwaarde van gestelde
voorschriften vrijgesteld van het
verbod opgenomen in de
noodverordening.

29-4

Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 29 april
2020

Markten worden op grond van
de noodverordening onder
voorwaarde van gestelde
voorschriften vrijgesteld van het
verbod opgenomen in de
noodverordening.

4-5

Ontheffing inloopvoorziening Korte Papaverweg
4 (De Ceuvel) Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 29 april
2020

Voor het openstellen en
gebruiken van het pand en het
terrein Korte Papaverweg 4
wordt ten behoeve van het
creëren van een
inloopvoorziening voor de leden
van de Kemperinggroep een
ontheffing verleend.

8-5

Ontheffing De Hollandsche Manege
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland 8 mei 2020

Op grond van de
noodverordening wordt een
ontheffing verleend van de
verboden neergelegd in artikel
2.1 lid 1 (samenkomsten) en 2.3
lid 1 sub b (verboden
openstelling
sportgelegenheden) van de
noodverordening aan de
Hollandse Manege

8-5

Ontheffing ten behoeve van afscheid
voorafgaand aan een uitvaart te Uithoorn
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland 8 mei 2020

Op grond van artikel 3.1 lid 1 sub
c van de noodverordening wordt
een ontheffing verleend van het
verbod neergelegd in artikel 2.1
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lid 1 (samenkomsten) ten
behoeve van het faciliteren van
de mogelijkheid om in de vorm
van een processie afscheid te
nemen
14-5

Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 14 mei
2020 (ingetrokken op 3 juni)

Markten worden op grond van
de noodverordening onder
voorwaarde van gestelde
voorschriften vrijgesteld van het
verbod opgenomen in de
noodverordening.

1-6

Weigering ontheffing ten behoeve van het
gebruik van de Klimmuur Centraal
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland 1 juni 2020

De gevraagde ontheffing van
artikel 2.3 lid 1 b
Noodverordening Covid-19
veiligheidsregio AmsterdamAmstelland 1 juni 2020 op grond
van artikel 3.1 lid 1 sub c
Noodverordening Covid-19
veiligheidsregio AmsterdamAmstelland 1 juni 2020 wordt
geweigerd

Aanwijzingen
Datum

Besluit

Toelichting

18-3

Aanwijzingsbesluit buitengewone
opsporingsambtenaren en toezichthoudende
ambtenaren Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland

De buitengewoon
opsporingsambtenaar en de
toezichthoudende ambtenaren
zijn hiermee aangewezen om
toezicht te houden op de
naleving van de
noodverordening.

31-3

Aanwijzingsbesluit buitengewone
opsporingsambtenaren en toezichthoudende
ambtenaren Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland

De buitengewoon
opsporingsambtenaar en de
toezichthoudende ambtenaren
zijn hiermee aangewezen om
toezicht te houden op de
naleving van de
noodverordening.

4-4

Aanwijzingsbesluit verboden gebied
Amsterdamse grachten

De Amsterdamse grachten
worden aangewezen als gebied
waar het op grond van artikel 2.5,
eerste lid, van de
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noodverordening voor eenieder
verboden is zich te bevinden.
4-4

Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en
locaties Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland 4 april

De benoemde gebieden en
locaties worden aangewezen op
grond van artikel 2.5, eerste lid,
van de noodverordening, waar
het verboden is voor eenieder
zich te bevinden.

16-4

Aanwijzingsbesluit verboden gebied
Amsterdamse grachten

De Amsterdamse grachten
worden aangewezen als gebied
waar het op grond van artikel 2.5,
eerste lid, van de
noodverordening voor eenieder
verboden is zich te bevinden.

17-4

Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en
locaties Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland 17 april

De benoemde gebieden en
locaties worden aangewezen op
grond van artikel 2.5, eerste lid,
van de noodverordening, waar
het verboden is voor eenieder
zich te bevinden.

29-4

Aanwijzingsbesluit verboden gebied
Amsterdamse grachten 29 april (ingetrokken op
14 mei)

De Amsterdamse grachten
worden aangewezen als gebied
waar het op grond van artikel 2.5,
eerste lid, van de
noodverordening voor eenieder
verboden is zich te bevinden.

29-4

Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en
locaties Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland 29 april (ingetrokken op 8 mei)

De benoemde gebieden en
locaties worden aangewezen op
grond van artikel 2.5, eerste lid,
van de noodverordening, waar
het verboden is voor eenieder
zich te bevinden.

1-5

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland inhoudende de
aanwijzing van de Amsterdamse Dam en
omgeving als verboden gebied op 4 mei

Amsterdamse Dam en omgeving,
wordt aangewezen als gebied
waar het op grond van artikel 2.5,
eerste lid, van de
noodverordening voor eenieder
verboden is zich te bevinden op
maandag 4 mei 2020 van 18.00
uur tot 22.30 uur

5-8

Aanwijzingsbesluit verboden gebied
Keerkringpark

Keerkringpark wordt aangewezen
als verboden gebied tussen 21:00
uur en 07:00 uur in de zin van
artikel 2.5 van de
noodverordening
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5-8

Aanwijzingsbesluit verboden gebieden zonder
mondkapje

Benoemde gebieden worden
aangewezen als verboden
gebieden zonder niet medisch
mondkapje in de zin van artikel
2.5a van de Noodverordening

14-8

Aanwijzingsbesluit verboden locaties verbod
Somerlust en Amstel

De wateren bij Somerlust en de
Amstel ter hoogte van de
Weesperzijde worden als
verboden gebied in de zin van
artikel 2.5 van de
Noodverordening aangewezen

14-8

Aanwijzingsbesluit Westeinderplassen in
Aalsmeer

de Westeinderplassen met de
eilandjes hierin en aanpalende
jachthavens en recreatiegebieden
in de Gemeente Aalsmeer
worden aangewezen als gebied
als bedoeld in artikel 2.5b van de
Noodverordening

20-8

Aanwijzingsbesluit verboden locaties
Amsterdamse Bos

Locaties in het Amsterdamse Bos
worden aangewezen als
verboden gebied tussen 24:00
uur en 06:00 uur in de zin van
artikel 2.5 van de
Noodverordening

31-8

Aanwijzingsbesluit Ouderkerkerplas OuderAmstel

Recreatiegebied Ouderkerkerplas
in de Gemeente Ouder-Amstel
aan, met uitzondering van
horeca-inrichtingen met
bijbehorende terrassen worden
aangewezen als gebied als
bedoeld in artikel 2.5b van de
Noodverordening

3-9

Aanwijzingsbesluit Westeinderplassen in
Aalsmeer

De Westeinderplassen met de
eilandjes hierin en aanpalende
jachthavens en recreatiegebieden
in de Gemeente Aalsmeer
worden aangewezen als gebied
als bedoeld in artikel 2.5b van de
Noodverordening

30-9

Verlenging aanwijzingsbesluit verboden locatie
Amsterdamse Bos

Locaties in het Amsterdamse Bos
worden aangewezen als
verboden gebied tussen 24:00
uur en 06:00 uur in de zin van
artikel 2.5 van de
Noodverordening
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30-9

Verlenging aanwijzingsbesluit verboden locatie
Ouderkerkerplassen

Recreatiegebied Ouderkerkerplas
in de Gemeente Ouder-Amstel
aan, met uitzondering van
horeca-inrichtingen met
bijbehorende terrassen worden
aangewezen als gebied als
bedoeld in artikel 2.5b van de
Noodverordening

30-9

Verlenging aanwijzingsbesluit verboden locatie
Somerlust en Weesperzijde

De wateren bij Somerlust en de
Amstel ter hoogte van de
Weesperzijde worden als
verboden gebied in de zin van
artikel 2.5 van de
Noodverordening aangewezen

Datum Besluit
25-3

Demonstratie 26 maart locatie Stopera

31-3

Demonstratie 1 april locatie Stopera

1-4

Demonstratie 2 april locatie abortuskliniek Sarphatistraat

26-4

Demonstraties 27 april locatie Dam en 7 mei locatie Stopera

30-4

Demonstratie 1 mei locatie IND Pieter Calandlaan

1-5

Demonstratie 1 mei locatie Booking.com Herengracht

6-5

Demonstratie 7 mei locatie Stopera

8-5

Demonstratie 10 mei locatie Dam

13-5

Demonstratie 14 mei locatie Dam

29-5

Demonstratie 1 juni locatie Artis

5-6

Demonstratie 7 juni locatie Stoperaplein

5-6

Demonstratie 7 juni locatie Stoperaplein

5-6

Demonstratie 7 juni locatie Museumplein

6-6

Demonstratie 7 juni locatie Jonas Daniel Meijerplein

6-6

Demonstratie 7 juni locatie Museumplein

6-6

Demonstratie 7 juni locatie Stoperaplein

8-6

Demonstratie 10 juni locatie Nelson Mandelapark

10-6

Demonstratie 10 juni locatie ArenApark

12-6

Demonstratie 14 juni locatie Museumplein

18-6

Demonstratie 19 juni locatie Roeterseiland

20-6

Demonstratie 21 juni locatie Museumplein
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24-6

Demonstratie 25 juni locatie gemeentehuis Diemen

24-6

Demonstratie 25 juni locatie Diemen

25-6

Demonstratie 28 juni locatie Stoperaplein

4-7

Demonstratie 5 juli locatie Stoperaplein

4-7

Demonstratie 5 juli Jonas Daniel meijerplein

6-7

Demonstratie 7 juli locatie Sarphatiestraat

8-7

Demonstratie 10 juli locatie Museumplein

9-7

Demonstraties met als locatie Dam, niet op de Dam

23-7

Demonstratie 25 juli locatie Museumplein

24-7

Demonstratie 25 juli locatie Jonas Daniel Meijerplein

30-7

Demonstratie 1 en 2 augustus locatie Stoperaplein

30-7

Demonstratie 2 augustus locatie Stoperaplein

30-7

Demonstratie 4 augustus locatie Sarphatiestraat

5-8

Demonstratie 5 augustus locatie Stationsplein

6-8

Demonstratie 9 augustus locatie stoperaplein

6-8

Demonstratie 9 augustus locatie Stoperaplein

14-8

Demonstratie 16 augustus locatie Museumplein

14-8

Demonstratie 16 augustus locatie Museumplein

31-8

Demonstratie 1 september locatie Sarphatistraat

1-9

Demonstratie 6 september locatie Museumplein

3-9

Demonstratie 5 september locatie Dam

17-9

Demonstraties tussen 18-22 september verschillende locaties Amsterdam

17-9

Demonstratie 19 september locatie Museumplein

17-9

Demonstratie 19 september locatie Museumplein

24-9

Demonstratie 25 september locatie Stoperaplein

26-9

Demonstratie 26 september tocht door Amsterdam West

1-10

Demonstratie 4 oktober locatie Dam

1-10

Demonstratie 4 oktober locatie Merckenburg

16-10

Demonstratie 17 oktober locatie Dam

16-10

Demonstratie 18 oktober locatie Dam

22-10

Demonstratie 25 oktober locatie Dam

23-10

Demonstratie 24 oktober tocht door Amsterdam

29-10

Demonstratie 31 oktober tocht door Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel
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30-10

Demonstratie 7 november locatie Dam

3-11

Demonstratie 4 november route binnenstad Amsterdam

11-11

Demonstratie 14 november locatie Museumplein

12-11

Demonstratie 13 november locatie Sarphatistraat

14-11

Demonstratie 15-16 november locatie Museumplein

Datum Besluit
28-7

WOB besluit inzake notulen Veiligheidsregio

1-10

WOB besluit inzake anti racisme demonstratie op Dam

27-10

WOB besluit inzake handelingskader BOA’s noodverordening COVID-19

Datum Besluit
23-4

Beslissing op bezwaar verbod op sauna’s uit artikel 2.3, lid 1, onder c van de tweede
modelnoodverordening COVID-19 versie 1 april 2020

22-7

Beslissing op bezwaar tegen besluit van 31 maart 2020 waarin naar aanleiding van een
kennisgeving de aangekondigde demonstratie van 1 april 2020 verboden is

14-9

Beslissing op bezwaar tegen besluit 6 mei 2020 waar enkele voorschriften worden
verbonden aan de geplande demonstratie op 7 mei 2020

28-10

Beslissing op bezwaar tegen besluit 21 mei 2020 waar enkele voorschriften worden
verbonden aan de geplande demonstratie op 24 mei 2020

4-11

Beslissing op bezwaar tegen besluit 29 augustus 2020 inhoudende de overtreding van
de noodverordening in het kader van COVID-19

Overzicht Boetes en waarschuwingen

Tot 30 november is er in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland door gemeentelijk toezicht en
handhaving 3.105 keer gewaarschuwd en zijn er 911 boetes uitgeschreven vanwege overtreding van
de noodverordening. De politie heeft in de regio 2.698 keer gewaarschuwd en 1.596 boetes
uitgeschreven vanwege overtreding van de noodverordening.
Naast toezicht in de openbare ruimte wordt er ook toezicht gehouden op ondernemingen. Zo nodig
worden er waarschuwingen en boetes afgegeven. Tot nu toe zijn er in de regio tot en met 22
november aan ondernemingen 276 mondelinge en 246 schriftelijke waarschuwingen afgegeven, 25
lasten onder bestuursdwang en 14 sluitingen opgelegd.
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Boetes en
waarschuwingen

Totaal sinds start
noodverordening

Door:
Soort:

Politie

Handhaving

B

W

B

W

1309

2080

844

2235

9

42

10

179

Amstelveen

54

97

27

419

Diemen

74

139

13

28

3

16

2

42

13

153

1

39

1596

2698

911

3105

Amsterdam
Aalsmeer

Ouder-Amstel
Uithoorn
Totaal
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