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Geachte raadsleden,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. 
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel 
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd 
stuk. 

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet 
vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat informatie 
verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd 
wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via 
de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Er is een unieke situatie aan de hand. Het ijs in de Alblasserwaard is naar verwachting in het weekend 

van 12 februari tot en met 14 februari 2021 dik genoeg voor een mooie schaatstocht. Er mag gezien 

de COVID-19 geen Molentocht worden georganiseerd. Toch zullen mensen de ijzers onderbinden en 

hun eigen route rijden. 

Het blijft een schatting hoeveel mensen er de komende dagen richting de Alblasserwaard trekken om 

hier te komen schaatsen. Gelet op eerdere ervaringen kan dit oplopen tot zo’n 80.000 

schaatsliefhebbers. Een groot aantal bezoekers komt met de nodige uitdagingen op het gebied van 

verkeer, parkeren en geneeskundige hulp voor slachtoffers van valpartijen.

En omdat er geen Molentocht is, is er dus geen formele facilitator. Gelet op de uitdagingen die de 

COVID-19 pandemie meebrengt en de verantwoordelijkheid die de gemeenten hebben op het gebied 

van Openbare Orde en Veiligheid kiezen de gemeenten en hulpdiensten gezamenlijk voor de 

begeleidingsrol. Vanuit deze rol zijn er voorbereidingen getroffen gericht op ‘crowd-management’ en 

crisisbeheersing. 

Wij informeren u hierbij over deze voorbereidingen. Het verzoek is deze informatie niet voor of in dit 

weekend te delen met derden gelet op de bestuurlijke uitgangspunten.  



De volgende bestuurlijke uitgangspunten zijn leidend in de voorbereiding

De drie gemeenten gaan uit van Alblasserwaardse nuchterheid. We houden het klein en voorkomen 

een ‘aanzuigende werking’ als gevolg van expliciete en zichtbare voorbereiding. 

De focus in de voorbereiding ligt op de grote watergangen, plassen en dergelijke in Alblasserwaard 

(niet op bestaande ijsbanen en slootjes). 

Opgeroepen wordt tot ‘coronaproof’ schaatsen waarbij men zoveel als mogelijk schaatst in de eigen 

buurt, voorbereid het ijs op gaat en zorg draagt voor zichzelf en elkaar (zelfredzaamheid). 

Er is handhaving beschikbaar. Er wordt geen extra handhaving georganiseerd. De handhaving richt 

zich op excessen. De APV’s van de drie verschillende gemeenten en de COVID-19 maatregelen zijn 

hierin het uitgangspunt (dit is relevant voor wat betreft de Koek en Zopie ‘to go stands).

Om de druk op de reguliere zorg te voorkomen en om een eventuele slachtoffers zo goed mogelijk te 

kunnen bereiken wordt op enkele strategische plekken een EHBO-post ingericht. 

Tot slot is verkeersbegeleiding beschikbaar (in de vorm van borden en verkeersregelaars) indien dit 

nodig blijkt.

Er wordt bij de voorbereiding uitgegaan van een tweetal scenario’s 

De gemeenten gaan ervan uit dat het aantal bezoekers beheersbaar is en er met plezier geschaatst 

kan worden. In dit zogenaamde basisscenario is er wel verhoogde inzet beschikbaar van de 

hulpdiensten, EHBO en is het mogelijk verkeersbegeleiding in te zetten. Communicatie in dit scenario 

is gericht op de kernboodschap:

- Geniet van het winterweer, maar hou het veilig. Voor jezelf en voor anderen;

- Wees voorbereid en zelfredzaam (weinig voorzieningen), kom op de fiets of stap zo dichtbij 

mogelijk op het ijs;

- Voor bezoekers die elders wonen: schaats zoveel mogelijk in je eigen omgeving (weinig 

voorzieningen, weinig parkeergelegenheid (charmant ontmoedigen);

- En: schaats samen, houd rekening met Covid-regels. Vermijd drukte.

Vanuit een kleinschalig actiecentrum in De Spil houden de hulpdiensten gezamenlijk in de gaten of 

opschaling nodig is. Hierbij wordt waar mogelijk ook de inzet van het droneteam van de politie 

gebruikt.

In het zogenaamde opschalingsscenario is het aantal bezoekers niet meer beheersbaar, is er sprake 

van een verkeersinfarct, een incident of extreem weer. De bereikbaarheid van hulpdiensten kan niet 

worden gegarandeerd. Mocht dit optreden zetten de gemeenten in op het ontmoedigen van bezoek 

vanaf de Rijkswegen met als boodschap dat de Alblasserwaard niet (langer) toegankelijk is. Of sluiten 

we het gebied zelfs af. Het actiecentrum breidt in het geval van het opschalingsscenario uit. 

De drie gemeenten hebben afspraken gemaakt over de aansturing

We hebben afspraken gemaakt over de aansturing op bestuurlijk en operationeel niveau. We 

investeren in een aantal voorzieningen. Over de verdeling van kosten zijn afspraken gemaakt. 



De kosten die gemaakt worden ter voorbereiding van de inspanningen zullen gezamenlijk naar 

verwachting rond de € 40.000 - 50.000 bedragen. Dit betreft de inzet van:

- De verkeersregelaars;

- Verkeersgeleiding (borden);

- Inzet communicatiemiddelen;

- Inzet EHBO;

- Opzet actiecentrum (De Spil Bleskensgraaf).

De kosten worden als volgt verdeeld. 1/9 van de kosten voor rekening van de gemeente Hardinxveld-

Giessendam, 3/9 van de kosten voor rekening van de gemeente Alblasserdam en 5/9 voor rekening 

van de gemeente Molenlanden. 

We denken vast over vastleggen en verantwoording

- De kosten die de gemeenten maken worden apart geregistreerd zodat herleidbaar is welke 

kosten zijn gemaakt;

- Afspraken die ter voorbereiding worden gemaakt worden goed bijgehouden; 

- Na het weekend worden alle betrokken partijen gevraagd punten ter evaluatie te delen. Bij 

de evaluatie gaat het over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet;

- Het resultaat van de evaluatie wordt in een aparte raadsinformatiebrief gemeld aan uw 

gemeenteraad.

We hopen op een heerlijk weekend

Een voorbereiding als deze wordt dit jaar getroffen voor het geval er iets misgaat, rekening houdend 

met de COVID-19 pandemie. De gemeenten weten tenslotte dat de Alblasserwaard prachtig is en 

publiek zal trekken. Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit gezegd hebbende hopen de 

burgemeesters gezamenlijk dat opschaling niet nodig zal zijn en dat inwoners van de Alblasserwaard 

op verantwoorde manier van het ijs kunnen genieten.
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