Geachte collega’s,
De laatste tijd is in o.a. het Veiligheidsberaad regelmatig gesproken over demonstraties. Het is een grondrecht en
ook in tijden waar veel beslissingen worden genomen moet er ruimte zijn voor mensen om vreedzaam hun
mening te verkondigen. Tegelijkertijd zitten we in een cruciale fase van de coronacrisis. Er komt voor sommige
groepen, zoals kinderen en jongeren weer wat essentiële ruimte en perspectief. Helaas blijven er zorgen en
ontwikkelen veel kengetallen van de coronacrisis zich ongunstig.
Ter informatie deel ik graag de huidige lijn met u die de gemeente Utrecht hanteert bij demonstraties tot in ieder
geval 15 maart (datum waarop het huidige pakket aan kabinetsmaatregelen geldt). Dit is mede gebaseerd op
adviezen van de GGD Utrecht.
Wij hanteren de volgende overwegingen:









In Nederland is momenteel sprake van een coronacrisis. Er heerst een pandemie. De huidige situatie is
geclassificeerd in het hoogste risiconiveau “zeer ernstig”.
Er gelden stringente maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan; deze zijn gericht op het
terugdringen van het aantal ontmoetingen en contacten en daarmee op het onder controle krijgen van het
coronavirus. De huidige maatregelen gelden tot 15 maart 2021.
Het overgrote deel van alle nieuwe besmettingen (50-70%) betreft de meer besmettelijke Britse variant.
Er gelden stringente regels die van groot belang zijn voor de volksgezondheid. Het belangrijkste relevante
aspect bij demonstraties en andere samenkomsten is de verplichte regel dat personen onderling 1,5 meter
afstand moeten houden.
Er zijn volksgezondheidsrisico’s bij het samenkomen in groepen, waarbij geldt dat bij een grotere groep
en/of langere duur de kansen op besmetting toenemen.
De ervaringen in Utrecht en elders in het land leren dat bij grote demonstraties de veilige afstand van 1,5
meter niet consequent wordt nageleefd. Bij demonstraties met veel deelnemers is het voor de politie
daarnaast moeilijk om voortdurend goed toezicht uit te oefenen op de naleving van de regels.
Volgens het RIVM zijn er circa 97.000 besmettelijke mensen in Nederland (datum 18 februari 2021). In
de regio Utrecht geldt dat er een incidentieniveau is van 178 besmettingen per 100.000 inwoners (week
8). De laatste tijd stijgt het aantal dagelijkse positieve testen en het reproductiegetal is inmiddels 1,14 en
stijgend.

Daarom komen we in Utrecht tot de volgende beperkingen, voorschriften en eisen aan de demonstratie:








Maximaal 200 deelnemers;
Maximaal 2 uur;
Het programma bevat onderdelen die horen bij meningsuiting of geloofsbelijdenis; zeer terughoudend
met andere aspecten als muziek;
Plaatsen markeren op 1,5 meter;
Niet flyeren of voorwerpen aanbieden van hand tot hand;
In principe niet dynamisch; bij fiets/autodemonstraties en/of beperkte groep kan hier van worden
afgeweken;
Niet in het donker vanwege toezicht kunnen houden op de demonstratie. De laatste tijd zijn er geen
demonstratie in het donker in Utrecht aangevraagd overigens;

Vanzelfsprekend blijven we kijken naar bijzonderheden en specifieke omstandigheden voor eventueel maatwerk.
Het lijkt me goed om elkaar te blijven informeren over ontwikkelingen op dit terrein.
Met vriendelijke groet,
Sharon A.M. Dijksma

