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Geachte mevrouw Van Delft,

Op 21 augustus 2020 ontving ik een verzoek voor het uitzenden van een kerkdienst op zondag 13
september 2020. Omdat het gezamenlijk bijwonen van de dienst in een kerkgebouw door COVID19 niet mogelijk is, wordt deze kerkdienst uitgezonden bij de Julianaschool, parkeerterrein
Rijnsburgse Boys en het parkeerterrein Bloemenveiling Flora. Daarnaast vindt de kerkdienst
plaats in twee kerkgebouwen. Het programma start om 09.30 uur en eindigt om 13.30 uur.
In de Wet openbare manifestaties is omschreven dat de burgemeester voorschriften en
beperkingen kan stellen als er een kennisgeving is gedaan tot het houden van een samenkomst,
zoals omschreven in de Wet openbare manifestaties. Deze voorschriften kunnen slechts worden
aangewend ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding
of voorkoming van wanordelijkheden.
In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor
het ontstaan daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio ten behoeve van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd
toepassing te geven aan de artikelen 5 tot en met 9 van de Wet openbare manifestaties. Gelet op
de huidige coronacrisis ontvangt u daarom deze brief van de voorzitter veiligheidsregio.
Voorschriften en adviezen
In uw mail van 21 augustus 2020 geeft u de planning van de bijeenkomst door en u heeft een
Coronaplan meegezonden. Ik heb uw plannen doorgenomen. Ik heb er, voor wat de kerkdienst
betreft, vertrouwen in dat u zich conformeert aan de veiligheidsmaatregelen van het RIVM.
Desalniettemin wil ik u nogmaals attenderen op onderstaande punten. In deze brief leest u ook
aanvullende voorschriften waar u zich aan dient te houden omtrent de activiteit na de kerkdienst,
de lunch en de gezamenlijke afsluiting.

Eigen verantwoordelijkheid
Als aanvrager/organisator bent u primair verantwoordelijk voor een veilig verloop van de
openluchtdienst en de veiligheid van de bezoekers. Afspraken, voorschriften en/of aanwijzingen
dient u aan de bezoekers door te geven. Mochten voorschriften niet worden nageleefd is het van
belang dat u de betreffende persoon hierop aanspreekt.
Houd altijd 1,5 meter afstand
In de 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands midden zijn voorschriften
opgenomen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van personen om verdere
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op grond van deze noodverordening is het voor
ieder verplicht om in de publieke ruimte te allen tijde een afstand van ten minste 1,5 meter te
houden tot een ander persoon. Naast het houden van afstand zijn de volgende
gezondheidsadviezen van belang:
- hanteer hoest- en handhygiëne;
- blijf thuis of ga naar huis indien u klachten heeft;
- wees na samenkomst alert op klachten;
- indien u na een samenkomst klachten krijgt, blijf dan thuis en maak zo snel mogelijk een
afspraak bij de GGD om u te laten testen.
Om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen dient u daarvoor alle noodzakelijke maatregelen
te treffen die ervoor zorgen dat de verplichte afstand van 1,5 meter te allen tijde in acht wordt
genomen.
Placeren van bezoekers
Bezoekers dienen een vaste zitplaats te hebben. U dient de bezoekers te begeleiden naar hun
zitplaats. U geeft aan gebruik te maken van een reserveringssysteem en u voert een
checkgesprek uit. Indien u ook bezoekers toe laat die niet gereserveerd hebben, wil ik u op het
volgende attenderen. Als het maximumaantal bezoekers bereikt is, dient u de toegang te sluiten
en bezoekers te verzoeken weer naar huis te gaan.
Inzet van vrijwilligers
U geeft aan dat u vrijwilligers inzet tijdens de dienst. U dient op elke locatie voldoende vrijwilligers
in te zetten. De vrijwilligers zullen toezien op de handhaving van de huisregels, zorgen voor een
goede doorstroming bij de entree, de routing aangeven en plaatsten toewijzen aan de bezoekers.
De vrijwilligers dienen ook altijd 1,5 meter afstand van elkaar en de bezoekers te houden.
U geeft aan dat de vrijwilligers koffie en lunch uitreiken of dat bezoekers het kunnen afhalen.
Iedere persoon dient zijn/haar eigen lunch te halen, indien het gaat om een niet voorverpakte
lunch. Het is van belang dat de vrijwilligers de lunch aanreiken. Indien het een voorverpakte lunch
is, zouden beide opties die u beschrijft in het coronaplan wel voldoende zijn.
Activiteit
In het coronaplan beschrijft u dat mogelijk gekozen wordt voor een rondwandeling door het dorp
in kleinere groepen. Ik wil u erop attenderen dat u er als organisator verantwoordelijk bent dat de
deelnemers aan de activiteit te allen tijde 1,5 meter afstand houden en voor het naleven van de
andere op dat moment geldende regels en richtlijnen.
Opvolgen van aanwijzingen
In het belang van de openbare orde, veiligheid en gezondheid van personen dan wel ter
beperking van gevaar, dient u alsmede de aanwezige personen, alle aanwijzingen gegeven door
de politie of door de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, terstond en stipt op te
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volgen. Daarnaast dient u zich de houden aan de op het moment van het evenement geldende
regels en richtlijnen.
Tot slot
Ik vertrouw erop dat u de interkerkelijke openluchtdienst met inachtneming van de bovenstaande
voorschriften en aanvullende adviezen op een veilige wijze kan plaatsvinden.

Hoogachtend,

drs. H.J.J. Lenferink
voorzitter veiligheidsregio Hollands Midden
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