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Van  : college van burgemeester en wethouders6 april 2020 

Datum : 6 april 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s) : Openbare orde en handhaving 

Contactpersoon : D. Kasbergen 

Tel.nr. : 8982 

E-mailadres : kasbergen.d@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Nieuwe noodverordening COVID-19 d.d. 3 april 2020.  

 

Kennisnemen van: 

 

Het besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht van 3 april 2020 houdende nieuwe 
voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Utrecht d.d. 3 april 2020). 

Inleiding: 

 

In de bijlage vindt u de noodverordening van 3 april 2020 die van kracht is in alle gemeenten van de 
Veiligheidsregio Utrecht. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 27 maart 2020.  

Kernboodschap: 

 

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen worden verlengd tot en met in ieder geval dinsdag 28 april 2020. Daarnaast is door het 
kabinet de nieuwe maatregel afgekondigd dat alle sanitaire voorzieningen in de vorm van 
gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op recreatieparken, vakantieparken, havens, 
kampeerterreinen, parken, natuurgebieden en stranden gesloten moeten zijn.  
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Op 3 april 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht een nieuwe noodverordening ingesteld. 
In deze noodverordening is de nieuwe maatregel verwerkt die door het kabinet op 31 maart werden 
aangekondigd. De noodverordening van 27 maart 2020 vervalt hiermee.  
 
Met deze noodverordening kunnen de handhavers van gemeenten en de politie toezien op de maatregelen, 
in het specifiek op het verbod om gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen geopend te 
houden. De gemeentelijke handhavers worden ingezet om te controleren of inwoners en organisaties zich 
aan de noodverordening houden. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van de eigen 
verantwoordelijkheid van organisaties en ondernemers. Indien gemeentelijke handhaving of politie 
constateert dat een organisatie of een ondernemer zich niet houdt aan de noodverordening, wordt de 
desbetreffende partij verzocht zich hier als nog aan te houden. Indien de politie een overtreding constateert, 
dan kan er een proces verbaal worden opgemaakt. 
 
Wanneer maatregelen geen effect sorteren, kan de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht bepaalde 
gebieden en locaties aanwijzen waar het eenieder is verboden zich te bevinden.  
 

Financiën 

N.v.t. 

Vervolg: 

 

N.v.t. 

Bijlagen: 

 

N.v.t. 

 

 
De burgemeester, 

 
  

W. Groeneweg 
 

 




























