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Update coronavirus 
 
Tijdens de persconferentie van premier Rutte op dinsdag 21 april werd duidelijk dat de maatregelen tot 20 mei 
verlengd worden. Wel komt er meer ruimte voor kinderen en jongeren. De basisscholen, kinderopvang en BSO 
gaan open vanaf 11 mei 2020. Middelbare scholen volgen vanaf dinsdag 2 juni. Ook krijgen kinderen en jongeren 
tot en met 18 jaar vanaf woensdag 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële 
wedstrijden). De gemeente maakt hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches.  
Verder willen wij u informeren dat college en gemeentelijke organisatie gestart zijn met het in kaart brengen van 
maatschappelijke gevolgen van de maatregelen en de impact daarvan op de gemeente Stichtse Vecht. Dit doen 
we op het gebied van alle beleidsterreinen, niet enkel de volksgezondheid. Hierdoor komt er zicht op een nieuwe 
fase in de crisis. Daarbij willen we voortborduren op de huidige intensieve samenwerking met de organisaties en 
verenigingen in onze gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs, sport en economie. 
Over de aangepaste viering van Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag in onze gemeente wordt u in 
deze RIB geïnformeerd. In de communicatie van de gemeente wordt de komende periode extra aandacht hieraan 
besteed en inwoners opgeroepen dit anders, thuis en in familiekring te vieren. Dat geldt ook voor samenkomsten in 
de periode van ramadan, de iftars en het Suikerfeest. 
 

Activiteiten Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 
 
De aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, lijken effect te hebben. Tegelijkertijd 
is ondertussen duidelijk dat we er alles aan zullen moeten blijven doen om het coronavirus daadwerkelijk een halt 
toe te roepen.  Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk maar ook bijzonder spijtig dat Koningsdag dit jaar anders 
dan anders zal zijn. Hetzelfde geldt voor Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei die juist dit jaar in 
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het kader van 75 jaar vrijheid extra bijzonder zouden zijn, ook in onze gemeente. Alle feestelijke en plechtige 
evenementen en activiteiten die ons te wachten stonden, kunnen echter helaas geen doorgang vinden.  
 

Koningsdag 

 
Voor Koningsdag heeft de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) vorige week een alternatief 
programma gepresenteerd. De KBOV roept iedereen op om die dag de vlag uit te steken voor de jarige Koning en 
voor elkaar, maar ook voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers en voor iedereen die zich inzet voor de 
samenleving.  
Het programma ziet er als volgt uit. Vanaf 09.45 uur luiden door het hele land klokken ‘als teken van verbinding, 
verdriet en vreugde’. Om 10.00 uur volgt op televisie een speciale uitzending waarin het Concertgebouworkest het 
Wilhelmus zal spelen. Iedereen wordt opgeroepen vanuit het raam of de tuin het volkslied mee te zingen of te 
spelen. Om 12.00 uur begint een vrijmarkt op internet, oftewel een digitale kleedjesmarkt. Van 15.00 tot 16.00 uur 
geven muzikanten en artiesten saamhorigheidsconcerten voor ouderen in verzorgingstehuizen.  
De viering van Koningsdag wordt om 16.00 uur afgesloten met een zogenoemde thuistoost. Mensen in het hele 
land kunnen dan gelijktijdig het glas heffen op de 53ste verjaardag van de Koning. 
De KBOV heeft een speciale website geopend waarop Koningsdag thuis online gevierd kan worden. Op 
www.koningsdagthuis.nl kan iedereen op 27 april online samenkomen om het gevoel van Koningsdag te beleven 
en met elkaar te delen. 
 

Dodenherdenking 4 mei 
 
In lijn met de adviezen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en in samenspraak met de Stichting 4-5 mei Stichtse 
Vecht hebben we besloten tot een sobere en beperkte Dodenherdenking op 4 mei, zonder publiek. De RIVM-
maatregelen en de naleving ervan zijn leidend voor dit besluit en de lijn die binnen de provincie Utrecht dit jaar is 
gekozen voor dodenherdenking. 
 
We willen voorkomen dat er ongewild een publieke herdenking ontstaat met groepen mensen en de naleving van 
de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen daarmee in het gedrang komt. Om die reden 
adviseren wij in samenspraak met de Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht de voorzitters en leden van de lokale 
Oranjeverenigingen en 4-5 mei comités dringend om géén aangepaste bijeenkomst te organiseren bij de 
monumenten in hun kernen rond de twee minuten stilte, voor of na 20.00 uur. Ook de Commissaris van de Koning 
en de burgemeesters in de provincie Utrecht zullen rond dat moment geen kransen leggen. Het is vanzelfsprekend 
ook niet de bedoeling eerder op de dag samenkomsten te organiseren.  
 
In een brief aan de voorzitters en leden van de lokale Oranjeverenigingen en 4-5 mei comités vragen we de 
inwoners in hun kernen op te roepen om op 4 mei de vlag de hele dag halfstok te hangen. Ook bij de verschillende 
herdenkingsmonumenten in onze gemeente zal de vlag die dag halfstok hangen. Dit alles in overeenstemming met 
de vlaginstructie van het kabinet. Ook vragen we de lokale Oranjeverenigingen en 4-5 mei comités om, zoals het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei voorstelt, geoefende bespelers van blaasinstrumenten op te roepen om tijdens de 
Nationale Herdenking voorafgaand aan de twee minuten stilte het taptoe-signaal thuis mee te spelen vanuit hun 
deur, raam, balkon of in hun tuin. Daarnaast roepen we iedereen op na de twee minuten stilte vanuit de 
thuissituatie het Wilhelmus mee te zingen en na zonsondergang led-kaarsen voor de ramen te plaatsen.  
 
Als enig collegelid zal de burgemeester namens het gemeentebestuur een krans leggen bij één van de 
monumenten in onze gemeente. De kranslegging vindt overdag in stilte plaats, op een willekeurig tijdstip, zonder 
publiek en zonder enige ruchtbaarheid vooraf.  
 
De besturen van de lokale Oranjeverenigingen en 4-5 mei comités staat het vrij om met maximaal twee personen 
op 4 mei kransen te leggen bij de monumenten in hun kernen. Dit zal dan een sobere herdenking zonder publiek 
moeten zijn, op een willekeurig tijdstip zonder dat hieraan ruchtbaarheid wordt gegeven en met naleving van de 
geldende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (1,5 meter afstand en geen groepsvorming).  
 
Van de kransleggingen zal RTV Stichtse Vecht filmbeelden maken, die worden gemonteerd en samengevoegd met 
een eerder opgenomen videoboodschap van de burgemeester. Het geheel zal  
’s avonds na de Nationale Dodenherdenking rond de klok van 20.30 uur online worden geplaatst op de 
gemeentelijke website en sociale media. RTV Stichtse Vecht en Nieuwsblad VAR zullen de beelden ook 
verspreiden via hun online media.  
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Bevrijdingsdag 5 mei 

 
De viering van Bevrijdingsdag op 5 mei zal, ondanks dat het dit jaar een jubileumjaar betreft (75 jaar vrijheid), ook 
in aangepaste vorm plaatsvinden. Iedereen wordt opgeroepen om gedurende de hele dag de vlag in top uit te 
steken.   
We realiseren ons dat de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een mooie en waardige herdenking 
op 4 mei en feestelijke viering van 75 jaar vrijheid erg beperken, maar gelet op de crisis waarin we nu verkeren, 
zien wij dit in samenspraak met de Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht als de best mogelijke variant.  
Via onze gebruikelijke communicatiekanalen zullen wij de inwoners oproepen om in huiselijke kring te herdenken 
en te vieren.  
 
 

Sportontwikkelingen in coronatijd 

 
Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen met betrekking tot sport in onze gemeente. Tijdens de 
persconferentie op dinsdagavond 21 april heeft het kabinet per 29 april een verruiming van de maatregelen voor de 
sportsector aangekondigd. Dit houdt in dat kinderen tot en met 12 jaar en jongeren in de leeftijd 13 tot en met 18 
jaar, met ingang van 29 april 2020 onder voorwaarden weer mag gaan sporten. 
Om aan de voorwaarden te voldoen ontwikkelen de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF een 
protocol dat gemeenten samen met de sportaanbieders kunnen gebruiken. Hierin zit ruimte voor maatwerk. 
Daarnaast ontwikkelen ook de sportbonden een protocol om specifieke sportactiviteiten goed en veilig te 
organiseren. Verenigingen zijn zelf expert in het gebruik van de eigen accommodatie en het sportaanbod. Daarom 
zijn veel verenigingen al gestart met een eigen protocol. Zodra het landelijk protocol af is kunnen lokale protocollen 
hieraan worden getoetst. De rol van de gemeente is het leveren van lokaal maatwerk. Naar aanleiding van het 
protocol maakt de gemeente afspraken met sportaanbieders en handhaving. 
De maatregelen roepen veel vragen op bij verenigingen. Het Sportpunt en de gemeente werken aan een overzicht 
dat een antwoord biedt op deze vragen. Onze gesprekspartners hierbij zijn de Sportraad Stichtse Vecht, de U10 
Sport, NOC*NSF en de VSG. Vragen en opmerking worden geïnventariseerd en meegenomen in dit overzicht. Na 
publicatie hiervan verwachten we aanvullende vragen. Om deze op een toegankelijke manier te behandelen, 
organiseren we op dinsdag 28 april een digitaal Sportcafé. Hier kunnen sportaanbieders vragen stellen en met 
elkaar en ons sparren over het implementeren van de nieuwe regelgeving. 
 

Basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei weer open 

 
De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden voor het onderwijs versoepeld. 
Basisscholen, kinderopvang en BSO mogen vanaf 11 mei weer opstarten. De gemeente heeft hierover contact en 
overleg met scholen en kinderopvangorganisaties. De Rijksoverheid heeft een protocol opgesteld dat scholen 
kunnen gebruiken als handreiking bij het opstarten van de onderwijsactiviteiten. 
De verwachting is dat het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer van start kan met onderwijs op de school. De 
gemeente staat hiervoor ook met de middelbare scholen in Stichtse Vecht in contact. 
 

Noodopvang 

 
Voor de komende meivakantie is er noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen beschikbaar. Dit 
wordt georganiseerd door de kinderopvangorganisaties. 
 

 

                                                                       ---------------- 
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Ter inzagelegging Provinciale Omgevingsvisie en 

Provinciale Omgevingsverordening (POVI) verder 

uitgesteld 
 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht (GS) hebben op 17 maart 2020 de ontwerp POVI vastgesteld 
waarna deze vanaf 7 april voor zes weken ter inzage zou liggen.  
In de RIB van maart (nr. 26) hebben wij u geïnformeerd dat de terinzagelegging van de  Provinciale 
Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening (POVI) met een maand zou worden uitgesteld. Inmiddels 
hebben wij het bericht ontvangen van Gedeputeerde Staten dat zij hebben besloten om – in afwachting van 
verdere afspraken over de inwerkingtreding van de Omgevingswet - de terinzagelegging in ieder geval tot na het 
zomerreces uit te stellen. 
Op het moment dat de definitieve datum van de terinzagelegging bekend is, zal het onderwerp voor agendering 
worden ingebracht  bij de commissie Fysiek Domein om de concept reactie op de Ontwerp POVI met u te 
bespreken. 
 

Ontwerpen online beschikbaar 

De ontwerpen van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en de planMER zijn inmiddels gedigitaliseerd en 
online in te zien. Deze staan op provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie.  
 

 

                                                                       ---------------- 

 

 

Datalek 
 

Gemeente Stichtse Vecht heeft na het per post versturen van 114 salarisstroken, geconstateerd dat een aantal 

enveloppen niet dichtgeplakt bleek te zijn. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat een derde mogelijk de gegevens van 

de ontvangers heeft kunnen inzien. Inmiddels hebben wij betrokkenen hierover geïnformeerd. 

  

We benadrukken dat we persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid trachten te verwerken. Soms 

worden daarbij menselijke fouten gemaakt. In zo’n geval volgen we een vast protocol. Indien mogelijk herstellen we 

de fout snel en zorgvuldig. Indien nodig wordt de fout gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en worden 

betrokkenen geïnformeerd.  

  

In dit geval hebben wij de Autoriteit Persoonsgegevens, na het constateren van genoemde menselijke fout, op 21 

april 2020 op de hoogte gebracht. Ook is  intern gekeken hoe we dit in de (nabije) toekomst kunnen voorkomen. 

Omdat het om  “handwerk” gaat, is voor de korte termijn afgesproken dat er een zogenoemd “twee-ogen” controle 

zal plaatsvinden. Voor de langere termijn wordt gezocht naar andere oplossing, die meer past in het digitale 

tijdperk.  

 
 

                                                                       ---------------- 

 

 

 

 

Update implementatie Omgevingswet 
 

De Omgevingswet zal niet per 1 januari 2021 in werking treden. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor 
Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. Als voornaamste redenen noemt de minister het Coronavirus 

https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/
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en het benodigde ICT-systeem dat nog niet gereed is. Verder benadrukt de minister dat er slechts sprake is van 
uitstel en geen afstel. Er is nog geen nieuwe inwerkingtredingsdatum bekendgemaakt.  
 

Wat betekent dit voor Stichtse Vecht? 

 
Het is nu nog lastig om de concrete gevolgen van deze vertraging voor Stichtse Vecht in beeld te brengen. 
Vooralsnog gaan wij met gezond verstand verder met onze voorbereidingen en wachten wij nadere berichtgeving 
vanuit het ministerie af. Wij houden u hiervan op de hoogte. De minister bespreekt met de rijkspartijen, de VNG, 
het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet 
verantwoord in te laten gaan en komt daarna met een nieuwe inwerkingtredingsdatum.  
Participatie tijdens coronacrisis 
Veel inwoners, ondernemers, instanties en verenigingen hebben het momenteel zwaar, als gevolg van de Corona-
crisis. We vinden het daarom ongepast om op dit moment een groot beroep te doen op deze groepen op het 
gebied van participatie. Daarnaast is het nu niet mogelijk om participatie vorm te geven in fysieke bijeenkomsten 
zoals we normaal gewend zijn.  
Wij zullen daarom per situatie en traject beoordelen of (digitale) participatie kan en/of moet worden ingezet om de 
voortgang te behouden. U bent hier reeds over geïnformeerd via een RIB. 
 

Update vanuit werkgroep participatie 

 
Eerder hebben we vanuit de werkgroep participatie meerdere projecten met u gedeeld (zoals het gebruik van 
BRIT). De afgelopen periode zijn op het gebied van participatie grote stappen gezet met het gebruik van de digitale 
tool Maptionnaire. We hebben deze tool inmiddels binnen de gemeente in gebruik en meerdere collega’s zijn 
opgeleid om dit te gebruiken. Er wordt al gewerkt met de tool bij de volgende projecten: 

 de inrichting van de openbare ruimte voor het Harmonieplein in Maarssen; 

 de Atlantische buurt; 

 en de Omgevingsvisie. 
 

Vanuit de klankbordgroep Omgevingswet blijven wij u regelmatig uitnodigen om onze ervaringen op het gebied van 
participatie uit te wisselen. 
 

Update Omgevingsvisie 
 
Op 8 april stond een gebiedsconferentie gepland voor de Omgevingsvisie. Deze bijeenkomst is vanwege de 
coronacrisis afgelast. Ondertussen werken wij aan een interactieve digitale enquête. De opbrengst van deze 
enquête gebruiken wij als input voor het organiseren van een nieuwe gebiedsconferentie later dit jaar. Uw 
klankbordgroep Omgevingswet betrekken wij bij de totstandkoming van deze enquête en het verdere 
vervolgproces. Verder zorgen wij ervoor dat onze website https://stichtsevecht.nl/omgevingsvisie/ up-to-date blijft. 
 

 

                                                                       ---------------- 

 

 

https://stichtsevecht.nl/omgevingsvisie/

