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Uw brief van:  Ons kenmerk: 172223 
Uw kenmerk:  Contact: Bogisch 
Bijlage(n): 2  Doorkiesnummer: +31105030524 
  E-mailadres: c.bogisch@bar-organisatie.nl 
  Datum: 20 mei 2020 
  

Betreft: : RIB update coronavirus 
 

Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Vrijdag 8 mei 2020 heb ik u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de aanpak om verdere 
verspreiding van het coronavirus, COVID-19, tegen te gaan. In de tussentijd heeft u van mij aanvullende 
informatie ontvangen over de nieuwe noodverordening en het First Impression Report over de aanpak 
van het coronavirus in de regio. Graag stel ik u hierbij op de hoogte van de actuele stand van zaken. 
 
KERNBOODSCHAP 

1. Gisteravond heeft het kabinet aangegeven op welke wijze versoepeling van de maatregelen 
plaatsvindt na 1 juni. Groepen zijn toegestaan zolang er 1,5 meter afstand wordt gehouden. 
Horeca en culturele instellingen mogen vanaf 1 juni 12.00 uur open. Het voortgezet (speciaal) 
onderwijs gaat vanaf 2 juni open. Het (speciaal) basisonderwijs kan vanaf 8 juni 100% open, 
tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. De verdere versoepelingen zijn 
samengevat in een factsheet (bijlage). 

2. In de regio Rotterdam-Rijnmond is op 12 mei besloten dat lokale parken weer open mogen na 
toestemming van het lokaal gezag. Het lokaal gezag toetst op een aantal voorwaarden, zoals 
protocollen, hygiëne, bezoek op afspraak en vooraf reservering/kaartverkoop, en het hanteren 
van de 1,5 meter afstand. In Albrandswaard is een aantal buitenaccomodaties weer open en is 
klimmen, midgetgolf en pitch&putt weer mogelijk. Parken met een regionale functie, zoals 
Diergaarde Blijdorp, mogen open na toestemming van de voorzitter van de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond. Hier worden dezelfde voorwaarden gesteld. Alle binnen accommodaties 
blijven gesloten, zoals ballenbakken.  

3. In de regio is op 14 mei besloten de regels voor recreatief nachtverblijf te versoepelen. Vanaf 
zaterdag 15 mei is tijdelijke verhuur van maximaal 25% van alle typen recreatieve nachtverblijven 
toegestaan. Dit met de voorwaarde dat deze verblijven voorzien zijn van eigen sanitair. 

4. Op 15 mei heeft de regio de notitie terrassen en horeca vastgesteld (bijlage). Met de notitie zijn 
uitgangspunten gesteld voor terrassen. Voor de handhaving wordt de verantwoordelijkheid bij de 
ondernemers gelegd, volgens het zogenaamde high trust, high penalty.  

5. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn in een eerdere fase een aantal extra zorglocaties ingericht 
om de zorg te ontlasten. Inmiddels neemt door de genomen maatregelen de druk op de 



  

 
 
 
 

 

  

 

 

zorgsector af. De reguliere zorginstellingen hebben zelf extra afdelingen en bedden ingericht voor 
zowel corona- als niet-coronapatiënten. Daarom heeft de voorzitter in het RBT van 11 mei 
besloten om de extra zorglocaties af te bouwen. 

6. Het testbeleid is vanaf 18 mei uitgebreid. Het is mogelijk dat o.a. mantelzorgers, medewerkers 
van hulpdiensten en ov-personeel zich kunnen laten testen op het coronavirus. Voor 
onderwijspersoneel in het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt hetzelfde laagdrempelige 
testbeleid als op basisscholen. De GGD bekijkt mogelijkheden om testen beschikbaar te stellen 
voor de medewerkers van de gemeentelijke wijkteams.  

7. De laatste informatie met betrekking tot het aantal besmettingen in Albrandswaard vindt u via 
RIVM.nl. Tot vandaag zijn er acht inwoners uit Albrandswaard overleden. Het aantal 
besmettingen in Albrandswaard blijft hoog. De GGD neemt contact met mij op, zodra een stijging 
van het aantal besmetting onrust kan veroorzaken of nadere maatregelen nodig zijn. 

8. Het beeld in Albrandswaard blijft constant. Ook na de toegepaste versoepelingen worden de 
maatregelen rondom het coronavirus in het algemeen goed opgevolgd. Dit is een goed 
uitgangspunt om ook de andere parkeerplaatsen in de gemeente weer open te stellen. We 
houden de drukte in de gaten. Als blijkt dat de drukte onverantwoord wordt, dan wordt het besluit 
tot openstelling van parkeerplaatsen weer teruggedraaid. 

 
 
TOELICHTING. 
 
Verdere versoepeling van de coronamaatregelen 
Uitgangspunt bij de versoepeling van de maatregelen is een voortdurende monitoring van de ontwikkeling 
van het virus. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. De cijfers 
laten een positieve ontwikkeling zijn waardoor het kabinet opnieuw enkele maatregelen versoepelt per 1 
juni: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.  
Buiten en binnen bij elkaar komen is toegestaan zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Dit 
geldt ook per 1 juni voor het aantal mensen op terrassen, in musea en bij monumenten. Het maximum 
aantal personen is afhankelijk van de mogelijkheid om 1,5 meter afstand tussen de bezoekers te houden. 
Voor instellingen geldt een maximum van 30 personen, exclusief het personeel. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor publiek toegankelijke gebouwen, restaurants, cafés, film-, theater-, en concertzalen, muziekscholen 
en centra voor de kunsten. 
Restaurants, cafés, film-, theater- en concertzalen, musea en monumenten mogen vanaf 1 juni 12.00 uur 
open. Hierbij zijn voorwaarden gesteld om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te 
kunnen blijven gaan. Zo moet er gereserveerd worden dan wel kaartverkoop plaatsvinden om het aantal 
bezoekers te reguleren en volgt een checkgesprek om bezoekers met klachten te voorkomen. 
 
Het voorgezet (speciaal) onderwijs gaat vanaf 2 juni open. Ook hier is de 1,5 meter afstand de regel. Dit 
betekent dat nog niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen. Schoolbesturen en vakbonden maken 
hiervoor een protocol. Het (speciaal) basisonderwijs gaat vanaf 8 juni 100% open, als er uit lopende 
onderzoeken blijkt dat dit voldoende verantwoord is. In de komende weken zal met het onderwijs 
afspraken gemaakt worden over de invulling van deze verdere openstelling.  
De buitenschoolse opvang volgt het basisonderwijs. De noodopvang is tot 1 juli alleen nog in de avond, 
nacht en weekenden beschikbaar voor kinderen met ouders die in de zorg werken. 
Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer 
beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de 
instelling. 
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Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. In tram, (water)bus, metro en trein is 
met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen. 
 
Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden 
toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. In onze regio wordt dit op dit 
moment bekeken. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast. 
 
Sportscholen blijven nog dicht en samen muziek maken, zoals in een zangkoor of met blaasinstrumenten, 
voorlopig ook. Hier is nog onderzoek gaande naar de risico’s. 
 
Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook 
behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en zal het kabinet een besluit om meer ruimte te 
geven weer terugdraaien. 
 
Terrassen in de gemeente vanaf 1 juni 
Vanuit de gemeente wordt contact gelegd met de horeca ondernemers om te inventariseren welke ideeën  
leven voor eventuele uitbreiding. De ondernemers kunnen hun plannen via de website indienen via een 
apart contactformulier. Vervolgens worden de plannen getoetst op basis van de richtlijnen. Uitgangspunt 
is het meewerken en meedenken aan de initiatieven en deze op tijdelijke basis mogelijk maken.  
 
Havens 
Op de twee havens in Albrandswaard mag vanaf 15 mei maximaal 25% van het recreatief nachtverblijf 
met eigen sanitaire voorzieningen tijdelijk verhuurd worden. Het effect op de recreatie in de havens is niet 
groot, omdat het geen passantenhavens zijn. Op een drukke dag betreft het maximaal 10 boten. De 
recreatie op de havens verloopt goed. We volgen de consequenties van de verruimingen op de voet. We 
staan in nauw contact met onder meer de twee havens om een goed beeld te houden van de situatie. 
Waar nodig sturen we bij. 
 
Beeld in Albrandswaard 
Over het algemeen blijven inwoners en ondernemers zich goed houden aan de maatregelen. Daar waar 
men buitenshuis gaat, worden de 1,5 meter afstand en de aantallen veelal in acht genomen. Wel blijft het 
druk op straat met wandelaars, fietsers en auto’s. In de afgelopen week is 1 boete opgelegd voor het 
negeren van een gesloten parkeerplaats en is 1 bestuurlijke waarschuwing aangezegd voor het geopend 
houden van het terras. 
 
Op de skatebanen gaat het goed, het beeld is iets rustiger dan de afgelopen periode. Er zijn vaak in 
kleine aantallen kinderen aan het spelen. De skatebanen blijven de komende tijd vooralsnog alleen 
toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar tussen 09.00-20.00 uur.  
We hebben 7 mei besloten om, in lijn met het stapsgewijs versoepelen van het kabinet en de het beleid in 
de regio, de gesloten parkeerplaatsen gefaseerd open te stellen. Zo zijn de parkeerplaatsen bij de 
jachthaven en de golfbaan opengesteld, aansluitend op de ingangsdatum van de verruiming van de 
regels. Vanaf vrijdag 15 mei is de parkeerplaats Johannapolder/Tasman opengesteld, omdat de outdoor 
activiteiten weer opgestart mogen worden.  
We houden de drukte in de gaten. Als blijkt dat de drukte onverantwoord wordt, dan wordt het besluit tot 
openstelling van de parkeerplaatsen weer teruggedraaid. Ook hier sluiten we aan bij het kabinet en de 
regio. We blijven daarom het beroep doen op iedereen: houdt 1,5 meter afstand en vermijd drukke 
plekken. 
Bij het recreatiegebied Johannapolder en Rhoonse Grienden zetten we tekstkarren in om de 
bewustwording extra kracht bij te zetten. Ook bekijken we de inzet van communicatie om de 
bewustwording breder in de gemeente te versterken. 



  

 
 
 
 

 

  

 

 

In onze gemeente worden door sportverenigingen binnen de toegestane kaders buiten sportactiviteiten 
georganiseerd voor leden en niet-leden. De sportactiviteiten zijn ook toegestaan voor 19 jaar en ouder. 
Inmiddels bieden ook commerciële aanbieders buiten hun sportactiviteiten aan en is een aantal lokale 
parken open. Zo zijn er in de gemeente fitness, (midget)golf, pitch&putt en klimactiviteiten mogelijk. Veel 
activiteiten kunnen op eigen terrein plaatsvinden na een aantal aanpassingen. Het is mooi te zien welke 
inventieve oplossingen georganiseerd worden. Ook de samenwerkingen zijn zichtbaar, er worden veel 
locaties beschikbaar gesteld voor (andere) ondernemers. De komende tijd blijven we in contact staan met 
onze partners en helpen we waar nodig.  
 
Dienstverlening 
Het is belangrijk dat medewerkers van de wijkteams achter de voordeur kunnen komen als dat nodig is. 
Er zijn voldoende mondkapjes beschikbaar voor de wijkteams om daar waar nodig een bezoek te 
brengen. De GGD bekijkt de mogelijkheid om testen beschikbaar te stellen voor de medewerkers van de 
wijkteams. 
De balies voor gemeentelijke dienstverlening worden weer opengesteld voor 1 avond in de week. 
Inwoners hebben de mogelijkheid op afspraak langs te komen.  

 
Tot slot 
Op de website van onze gemeente vindt u het overzicht van maatregelen rondom de gemeentelijke 
dienstverlening terug. De wethouders houden verder vanuit hun portefeuilles ook vinger aan de pols met 
de diverse organisaties.  
 
Bij belangrijke aanpassingen in de ontwikkelingen en maatregelen informeer ik u opnieuw.  
 
Blijf gezond en heb oog voor elkaar! 
 
Met vriendelijke groet,  
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 
 

 
 
drs. Jolanda de Witte 
 

 

BIJLAGEN 

- Notitie terrassen en horeca 15 mei 2020 

- Factsheet maatregelen 19 mei 2020 
 



 

 
 

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
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Ontvanger:  Algemeen Bestuur VRR  
Afzender:  Algemeen Directeur VRR  
Onderwerp:  Afspraken terrassen en horeca na 1 juni 
Datum:   15 mei 2020 
 

MEMO  
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Openstelling terrassen en horeca 

Per 1 juni, of als het kabinet eerder besluit, mogen de terrassen weer open, mits iedereen op 1,5 meter 

afstand blijft. Binnen de horecagelegenheden mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn en vanaf 1 

juli wordt dit opgehoogd naar maximaal 100 mensen. Omdat de regels voor buiten soepeler zijn dan 

binnen, is voorzienbaar dat veel ondernemers de ruimte buiten zo optimaal mogelijk willen gaan 

gebruiken. Daarom is in het ROT en RBT besproken hoe hiermee om te gaan binnen de regio.  

 

Uitgangspunten 

De bevoegdheid voor terrasuitbreiding en –inrichting ligt bij het lokale gezag. Binnen de reguliere 

processen van gemeenten worden met horecaondernemers afspraken gemaakt over de inrichting van 

het terras en bijbehorende maatregelen voor beheersbaarheid. De hulpdiensten kunnen waar nodig 

betrokken worden als adviespartner bij bijvoorbeeld pleinenaanpak of in complexe gebieden.  

 

Uitgangspunten voor afspraken aangaande terrassen: 

 

 Het totaal aantal zitplaatsen op terrassen is niet meer dan voor de corona-uitbraak het geval 

was.  

 De grootte van het terras is maximaal een verdubbeling van het reguliere terras, mits de 
buitenruimte dit mogelijk maakt (stoep, plein, kade, groenvoorziening enkel bestaand uit gras). 

 Er moet voldoende ruimte blijven voor voetgangers, hulpdiensten en gemeentelijke diensten. 

 Indien de uitbreiding niet aan het bestaande terras ligt, geldt een eindtijd van 23.00 uur. 

 Alcohol schenken is mogelijk indien er een Drank- en Horecawetvergunning is. 

 Gemaakte afspraken leiden bij voorkeur niet tot aanpassing van de vergunning. 

 

Toezicht verloopt voornamelijk via de ondernemers zelf. Hierbij geldt het principe van ‘high trust, high 

penalty’. Handhaving volgt bij excessen, of na controle bij meldingen. 

 
Verder wordt nog onderzocht of het plaatsen van schotten tussen terrassen effectief is in het 
tegengaan van de verspreiding.  
 



Basisregels voor iedereen

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Heb je klachten? 
Blijf dan thuis.

Was vaak je 
handen.

  
 
  
 Voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

19 mei 2020

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

15 juni:
Praktijklessen en 
toetsing MBO

Tentamens en 
praktijklessen 
hoger onderwijs

1 september

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli

STAP 4STAP 3STAP 1

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Sport- en 
verenigings-

kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

 1 juni

STAP 2

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Musea / monumenten

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht.

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

Zwembaden

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

100% open 
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen 
kan alleen als het coronavirus 
onder controle blij�.

Discotheken
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