
 

 
 
Vragen en antwoorden 5 mei 2020  
 
Wat is een noodverordening?  
De veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft een noodverordening afgekondigd. Hierin staan de 
tijdelijke noodmaatregelen die in de normale situatie niet gelden, zoals de verplichte sluiting van 
horeca, het verbod op evenementen en het samenscholingsverbod. Politie en gemeenten kunnen met 
deze noodverordening gemakkelijker optreden en boetes uitdelen als maatregelen worden overtreden.  
 
Waar komt er in onze regio een samenscholingsverbod?  
Het samenscholingsverbod geldt voor de hele regio Zaanstreek Waterland, er worden dus niet 
specifieke gebieden aangewezen. Dit betekent dat in de hele regio groepsvorming (al dan niet 
toevallig) in de publieke ruimte verboden is. Onder een groep wordt verstaan drie of meer personen 
(oftewel: méér dan twee personen) die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden.  
Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden 
vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder 
toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling wél 1,5 meter 
afstand bewaren.  
 
Valt visite ook onder het samenscholingsverbod? 
Voor visite geldt een maximum van 3 personen. Dan is het nog mogelijk om 1,5 meter afstand te 
houden. Dit maximum geldt ook als je met je visite in de tuin gaat zitten.  
 
Worden er in onze regio gebieden afgesloten?  
De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebieden en locaties aanwijzen voor een gebiedsverbod als 
de situatie daarom vraagt. Daarnaast zijn er in onze regio verschillende plekken waar een verbod 
geldt. Die zijn in Purmerend, Zaanstad en Oostzaan/Landsmeer.  
 
Tijdens het Paasweekend is ook een aantal locaties gesloten. Op deze plekken is het niet mogelijk om 
1,5 meter afstand te houden als het druk wordt: het gaat om de Zaanse Schans, verschillende 
parkeerterreinen en er wordt een aantal wegen afgesloten. Deze gaan na het weekend weer open.  
Meer info hierover: nieuwsbericht aanpassing aanwijzingsbesluit gebieden Zaanstreek-Waterland 
 
Wordt er ook gehandhaafd op de nieuwe maatregelen en noodverordening Zaanstreek-
Waterland?  
Om de maatregelen die maandag 23 maart zijn afgekondigd te kunnen handhaven is de 
noodverordening aangepast. De afgelopen dagen hebben we kunnen wennen aan deze nieuwe 
maatregelen. We hebben gezien dat de meeste mensen zich hieraan houden, en we hebben mensen 
aangesproken die met als er drie of meer personen bij elkaar waren en geen 1,5 meter afstand 
hielden tot elkaar. Met de noodverordening kunnen we en zullen we strenger optreden. Zowel politie 
als handhaving zetten wij hiervoor in. Je zult ze dan ook vaker op straat tegenkomen in heel 
Zaanstreek-Waterland.  
 
In verschillende gemeenten zien we dat het druk is bij de milieustraten. Wachttijden kunnen 
oplopen tot meer dan een uur. Dit leidt tot irritatie en onveilige situaties. Wat is het alternatief?  

• Stel je bezoek aan de milieustraat voor ieders veiligheid uit  

• Breng alleen grofvuil weg als het noodzakelijk is. Houd rekening met lange wachttijden. 
Milieustraten laten vaak maar een aantal mensen per keer toe  

• Maak een afspraak om grofvuil thuis te laten ophalen. Bij de meeste gemeenten kan dit kosteloos. 
Kijk op de gemeentelijke websites hoe je hier een afspraak voor maakt.  

 
Besluit je toch te gaan?  

• Kijk eerst op de website van je gemeente voor de openingstijden  

• Sorteer thuis het afval zodat je snel het grofvuil kunt lossen. En niet onnodig op het perron heen 
en weer moet lopen  

https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/statement-burgemeesters-veiligheidsregio-zaanstreek-waterland000.html


 

• Kom ruim op tijd. Niet een half uur voor sluiting. De kans is groot dat je niet meer wordt 
toegelaten.  

 

 
 
Blijven de stadhuizen open?  
Stadhuizen blijven gewoon open. Bij gemeentes is alles erop gericht dat de dienstverlening doorgaat. 
Wel letten de gemeentes erop dat mensen de afstand houden van 1,5 meter.  
 
Mogen sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) 
open blijven?  
Het is verboden om gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken en 
andere recreatieve locaties geopend te houden. Dit zijn locaties van vakantieparken, campings, 
kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de 
boer’). Ook gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij parken, natuurgebieden en 
stranden moeten gesloten blijven.  
 
 


