


2. Hoger inschalen, hoe? drie risiconiveaus per veiligheidsregio*
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Indicator 1. Waakzaam 2. Zorgelijk 3. Ernstig
Algemeen Beheersbare situatie Negatieve ontwikkeling Hard ingrijpen nodig

Nieuwe besmettingen Laag Neemt toe Neemt snel toe

Kwetsbare groepen Dienen alert te zijn Maatwerk nodig Intensiveren maatwerk
Bron- en 
contactonderzoek

Overwegend effectief Wordt mogelijk ineffectief. 
Informatievoorziening 
verslechtert. 

Niet meer effectief. Het zicht 
op het virus neemt af. 
Informatievoorziening 
verslechtert. 

Naleving maatregelen Voldoende en handhaafbaar Onvoldoende Onvoldoende

Regionale zorgcapaciteit Voldoende Druk neemt toe Onvoldoende

Aanvullende 
maatregelen**

Gericht op bestaande 
aanpak beter laten 
functioneren

Nodig om bestaande aanpak 
te versterken en terug te 
kunnen keren naar 
beheersbare situatie

Nodig om (regionale) 
overbelasting van de zorg te 
voorkomen, kwetsbaren te 
beschermen en weer zicht 
op het virus te krijgen.



2. Hoger inschalen, indicatoren 
Op basis waarvan wordt een regio genomineerd voor opschaling?
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• Deze criteria zijn bedoeld voor de nominatie, ter voorbereiding op evt. opschaling. 

Indicator Landelijk/
regionaal

Type 1. Waakzaam 2. Zorgelijk 3. Ernstig

Aantal positieve 
testen per 100.000 
inwoners per week

Regionaal Drempelwaarde 
voor nominatie

Minder dan 50 50 – 150 150 of meer

Percentage 
positieve testen 
per week

Regionaal Drempelwaarde 
voor nominatie

Minder dan 5 % 5 – 10 % 10 % of meer

IC-opnamen Landelijk Contextindicator Minder dan 10 Minder dan 10 10 of meer

Ziekenhuis-
opnamen

Landelijk Contextindicator Minder dan 40 Minder dan 40 40 of meer

R-waarde Landelijk Contextindicator Minder dan 1,0 Rond de 1,0 1,0 of meer

Percentage 
besmette VPH-
locaties

Landelijk Contextindicator PM % PM % PM %





Opschalen pakket VR’s AA, RR en Haaglanden

• Aantal personen per ruimte binnen: maximum 
beperkt tot 30 personen (zie uitzonderingen en 
ontheffing voor gebouwen van groot cultureel belang op 
volgende sheet); 

• Aantal personen per activiteit buiten: maximum 
beperkt tot 30/50 personen (zie uitzonderingen 
volgende sheet);

• Gezelschapsgrootte: maximum verlagen tot 3/4 
personen (zie uitzonderingen volgende sheet);

• Thuisbezoek (landelijke maatregel): maximum 
verlagen tot 3/4 personen, naast het eigen huishouden 
(excl. kinderen tot 13 jaar). 

• Sluitingstijd eet- en drinkgelegenheden: verlagen 
tot 22.00 uur (sluitingstijd geldt alleen voor delen van 
locatie met horecafunctie);

• Thuiswerken: thuiswerken tenzij dat echt niet kan. Bij 
constatering van bronbesmetting door GGD, leggen 
voorzitters veiligheidsregio een sluiting (herstelperiode) 
op van de locatie van max. 14 dagen (uitbreiden ten 
opzichte van mogelijkheid bij recreatieve instellingen);

• Doorstroomlocaties (bijv. monumenten, bibliotheken 
en musea m.u.v. detailhandel): bezoek moet 
plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak;

• Publiek bij sportwedstrijden: volledig publieksverbod 
voor zowel amateur als professionele sportwedstrijden;

• Reisbewegingen: advies om alleen noodzakelijke 
reizen te ondernemen;

• Implementatie basisregels: afspraken met 
brancheorganisaties over striktere naleving van 
bestaande protocollen.

• Kwetsbaren: GGD neemt contact op met instellingen 
ouderenzorg over extra maatregelen 
(beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek).
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Ingangsdatum: dinsdag 29 september – 18:00
Heroverwegingsmoment: over drie weken (20 oktober)

Registratieplicht (landelijke maatregel en ingangsdatum 5 
oktober): uitbreiden van registratieplicht (naast horeca) naar 
contactberoepen.



Uitzonderingen
Uitzondering op nieuw maximum binnen en buiten

samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de 
continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, 
bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen 
per zelfstandige ruimte;
betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de 
Wet openbare manifestaties;
personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of 
levensovertuiging belijden;
de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie 
daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de 
gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een 
waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, 
en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten; 
een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd 
is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij 
van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, 
presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en 
daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van 
doorstroom van bezoekers;
personen bij een uitvaart;
onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer;
sportgelegenheden;
scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen. 

Ontheffing van maximum 30 per zaal gebouwen van groot 
cultureel belang voor de VR
• VR’s kunnen ontheffing verlenen voor panden van groot cultureel 

belang (Ahoy, Melkweg).

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte: 
gezamenlijk huishouden;
kinderen tot 13 jaar;
persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of 
levensovertuiging belijdt;
vergadering of betoging Wet openbare manifestaties;
vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, 
algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij;
personen bij een uitvaart;
personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van 
culturele uiting beoefenen;
beroep, bedrijf of vereniging.
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Beslispunten bij pakket G3
Beslispunten
1. Maximale aantal personen per activiteit buiten (o.a. terrassen, sporten buiten verenigingsverband): 30 of 50? 

Overwegingen: 30 sluit aan bij advies binnen en is daarmee eenduidiger, 50 is uitlegbaarder omdat buiten meer zou 
moeten zijn toegestaan dan binnen gelet op geringere kans verspreiding (‘waarom maar 30 op terras?’). 
Voorstel: buiten max 50 per activiteit

2. Advies maximaal aantal gasten thuis: 4 of 3?
Overwegingen: 3 sluit aan bij boodschap in eerdere fase crisis, 4 bij nieuwe getal gezelschapsgrootte
Voorstel: max 4 thuis ontvangen

Geschilpunt met de regio’s
3. Gezelschapsgrootte op max 4

Op bestuurlijk niveau geen bezwaar; alleen Halsema gaf aan– is dat niet erg laag, moet dat niet 6 zijn? 
Op ambtelijk niveau veel weerstand vanuit VR Rotterdam: slecht uitlegbaar, 4 te laag, niet handhaafbaar.
Voorstel: bestuurlijk contact om beperkte verwachtingen ten aanzien van handhaving van deze 
maatregel te benadrukken.
Terugvaloptie: getal verhogen, bijvoorbeeld naar max 10.  

Implementatie
Alle maatregelen worden maandag aangekondigd in persco en gaan in op dinsdag om 18:00, muv de registratieplicht; 
deze moet nog nader worden uitgewerkt en gaat op vrijdag in. 
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Kernboodschap algemeen - concept
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WEES EERLIJK
·         Het gaat niet goed met het tegengaan van het virus
·         Ondanks de maatregelen, nemen de besmettingen toe
·         We zitten daardoor in een situatie waar we niet willen zijn

SCHETS DILEMMA’S
·         We moeten maatregelen nemen, maar het land niet plat leggen
·         We vragen om gedragsverandering, maar zien dat onvoldoende gebeuren
·         We willen dat mensen weer samenkomen. Maar samenscholingen helpen ons niet

NEEM IEDEREEN MEE
·         De samenleving moet weer op gang komen, zonder samenleving kunnen we dat niet
·         We moeten nu een stapje terug doen, om snel hier weer bovenop te komen
·         Kijk daarbij niet alleen wat de overheid voor je doet, maar ook wat jij zelf hieraan kan bijdragen

Alleen samen krijgen we corona onder controle



Kernboodschap specifiek G3- concept

·         In de Randstad moeten we nu een stap verder
·         Een stap die we niet willen maken
.         Wij niet, de betrokken burgemeesters niet
.         Helaas nodig om erger te voorkomen

·         Ook een signaal voor de rest van Nederland
·         Het virus is niet weg, we zijn er nog niet met zijn allen
·         Laten we elkaar de komende tijd aanspreken op het gedrag

·         Die regels zijn er niet voor niets
.         Gaat anders ten koste van teveel: gezondheid, onderwijs, inkomen, kwetsbaren, eenzaamheid

.         Voor de Randstad geldt daarom:
- Verminder sociale contacten
- Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan
- Kom niet naar deze regio’s als dat niet strikt noodzakelijk is
- Reis niet uit deze regio’s, als dat niet strikt noodzakelijk is

·         Alleen samen krijgen we corona onder controle
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Communicatie rondom pakket G3
Perspresentatie
1) Landelijke persconferentie gevolgd door regionale media presentatie
2) Nieuwsbericht, visuals, socials, factsheets, q&a, hertalen enz
3) Rijk faciliteert regio met visuals, socials, factsheets enz

Doelgroepen communicatie samen met decentrale overheden
1) Jongeren
2) Studenten
3) Migranten
4) Werkgevers
5) Kwetsbaren en omgeving

Aanvullende communicatie Rijk
1) Gesprekken met en faciliteren van landelijke koepels (onderwijs, werkgevers, zorgkoepels, etc)
2) Doorstart landelijke campagne ‘Alleen samen’ gebaseerd op ‘waarom’ (indrukwekkende beelden) en #hoedanwel?! 
3) Doelgroepen communicatie (samen met doelgroepen zelf, zie bijvoorbeeld campagne VNO-NCW)
4) Aanvullende inzet gedragskennis op testen, thuis, horeca, werk en sport
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3. Strategie: Maximaal controleren van het virus
Drie ankerpunten
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Bescherming van 
mensen met een 

kwetsbare gezondheid

Zicht op en inzicht in 
het virus

Zorgen dat de zorg 
het aan kan

STRATEGIE

DOELEN

Maatregelen LANDELIJK & REGIONAAL zijn aanvullend
Alle regio’s  in risiconiveau “WAAKZAAM”) 
- Minder dan 5% testen is positief 
- Minder dan 7 positief getesten per 100.000
- R<1, ziekenhuisopnames <40, IC opnames <10

MONITORING

STUREN


