






2. Mondelinge toelichting OMT-advies

Presentatie RIVM
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3. Gevraagd besluit: verruiming verbod op samenkomsten
Verruiming verbod op samenkomsten

Toestaan van samenkomsten tot een maximum van 30 personen, 
exclusief personeel;
Dit geldt voor alle voor publiek openstaande gebouwen; 
Uitgezonderd zijn gebouwen van sectoren die op dit moment van 
overheidswege nog 

wellness, kantines, enz.
In de openbare ruimte moet de 1,5m in acht worden genomen; 
Het maximum aantal geldt per gebouw, voor theaters en 
bioscopen geldt dit maximum per zaal.

Voorwaarden:
Implementatie van de 1,5m-maatregel;
Realiseren van hygiënemaatregelen op locatie (m.u.v. de 
openbare ruimte); 
Werk op basis van reservering en triage (m.u.v. de openbare 
ruimte);
Aansturen op lokaal gebruik van geopende voorzieningen (nader 
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4. Onderbouwing fasering stapsgewijze verruiming 
Doel is om het aantal contactmomenten zoveel mogelijk te beperken door het tegengaan van 
(omvangrijke) groepsvorming en beheersen van mobiliteit;
Keuzes zijn nodig om de cumulatieve druk op de openbare ruimte te beheersen (o.a. vanwege 
handhaafbaarheid);
Om die reden zijn de stappen opgebouwd langs het mogelijk maken en toestaan van:

eerst lokaal, dan regionaal en daarna landelijke verkeer; 
eerste kleine groepen, daarna grotere groepen;
eerst noodzakelijke activiteiten, daarna welzijn en recreatieve activiteiten;
eerst activiteiten met een beperkt verspreidingsrisico, daarna meer risicovolle activiteiten;
eerst sectoren die in meerdere mate in staat zijn om de RIVM-richtlijnen toe te passen, daarna de 
overige sectoren;
eerst activiteiten met een maatschappelijk belang, daarna activiteiten met een laag maatschappelijk 
belang.
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5. Gevraagd besluit: vaststellen voorwaarden restaurants & cafés
A. Pinksterweekend

Dilemma: openstellen van restaurants en cafés per 1 juni (12:00) of al tijdens het Pinksterweekend (bijv. per zaterdag 30 mei);
Argumenten voor opening Pinksterweekend: spreiden van de drukte, economisch voordelig, voorziet in brede maatschappelijke wens;
Argumenten tegen opening Pinksterweekend: precedenteffect afwijken stappenplan, mogelijk medisch risico, extra druk op openbare 
ruimte.

B. Discotheken en clubs (dansgelegenheden)
U wordt geadviseerd om op basis van handhaafbaarheid (binnen) en uitvoerbaarheid (placering, reservering en 1,5m-maatregelen) niet
over te gaan tot openstelling van de discotheken en clubs.

C. Gebruik van plastic schermen tussen de tafels en/of bij de loopruimte
U wordt geadviseerd om het principebesluit te nemen om geen alternatieve middelen toe te staan ter vervanging van de 1,5m-
maatregel zolang de werking daarvan wetenschappelijk niet is vastgesteld. Onder dit besluit valt ook het gebruik van plastic schermen 
tussen de tafels en/of bij de loopruimte ter vervanging van de 1,5m-maatregel.

D. Uitzondering op de 1,5m-maatregel
U wordt, in overeenstemming op de uitzondering die geldt in de openbare ruimte, geadviseerd een uitzondering te maken op de 1,5m-
maatregel in cafés, restaurants en terrassen voor personen uit een gezamenlijke huishouding en tweetallen, mits handhaving door 
locatie-eigenaar plaats vindt. 
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6. Gevraagd besluit: mondkapjes in het OV
I. Besluit juridische grondslag voor verplichting mondkapjes in OV

Optie 1: Verplichting via aanwijzing o.b.v. de Wet Publieke Gezondheid
De verplichting voor deelnemers aan het OV om een mondkapje te dragen wordt geregeld in een aanwijzing aan de voorzitters van de

OF

Optie 2: Verplichting via de Wet Personenvervoer
De verplichting voor deelnemers aan het OV om een mondkapje te dragen wordt geregeld met een ruime interpretatie van het begrip 
veiligheid in de Wet/het besluit Personenvervoer.

II. Besluit verplicht gebruik mondkapjes door kinderen onder de 12 jaar
U wordt geadviseerd om het gebruik van mondkapjes door kinderen onder de 12 jaar niet verplicht te stellen in het OV, conform OMT-
advies.
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Optie A heeft de voorkeur van I&W 
Optie B heeft de voorkeur van VWS, 


