Handelswijze tijdelijke corona (snel)teststraten in Amersfoort
Datum: 30 oktober 2020
Aanleiding
Afgelopen periode zijn er in de stad op enkele plaatsen tijdelijke corona (snel)teststraten ingericht door
bedrijven. Ook zijn er signalen dat er meer teststraten worden voorbereid. De bestemming van de locatie staat
veelal niet toe dat op de desbetreffende plek een teststraat wordt ingericht. Gelijktijdig is sprake van zeer
uitzonderlijke situatie die de volksgezondheid hard treft en is er een grote behoefte aan zekerheid op de vraag
of personen het virus wel of niet bij zich dragen.
De reguliere gemeentelijke procedures om op locaties activiteiten uit te oefenen die niet passen bij de
bestemming duren weken en dat zou in deze situatie leiden tot ongewenste vertraging.
Voor deze bijzondere situatie is een tijdelijk proces ingericht om snel te kunnen handelen. Dit proces wordt
hieronder beschreven. Bovendien zijn enkele basisregels geformuleerd. Deze basisregels zijn onderaan dit
document opgenomen.
Proces
Initiatiefnemers kunnen hun plan voor de tijdelijke Corona teststraat toesturen aan
1.5metersamenleving@amersfoort.nl. Dit plan wordt snel beoordeeld door de gemeente. Van de uitkomst van
de beoordeling ontvangt de initiatiefnemer een bericht van de gemeente. In het bericht wordt ook aangegeven
of wel of geen tijdelijke toestemming wordt gegeven voor het gebruik van de aangevraagde locatie in straat.
In het plan moeten in ieder geval de volgende onderwerpen worden benoemd:
- Naam en contact gegevens aanvrager;
- De datum van opening en beëindiging van de teststraat, incl openingstijden per dag;
- De te gebruiken testmethode;
- Getroffen hygiëne maatregelen;
- Wijze waarop de testresultaten worden teruggekoppeld aan de GGD;
- Beoogde locatie van de teststraat, incl. plattegrondtekening op schaal waarop de teststraat en overige
tijdelijke voorzieningen (o.a. parkeren, verkeersstromen en route hulpdiensten) en bouwwerken op de
locatie zijn ingetekend;
- Documenten van de tijdelijke bouwwerken:
o tijdelijke bouwwerken moeten voldoen aan het Besluit Brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen (specifiek brandveiligheid)
o van de tijdelijke bouwwerken moet inzichtelijk zijn onder welke condities deze gebruikt
kunnen worden (o.a. wind, regen, sneeuw)
o aanwezigheid van warmte bronnen onder vermelding van soort bron
- Toestemmingsverklaring van eigenaar van de locatie (indien deze niet van de initiatiefnemer is);
- Eventuele bewegwijzeringen naar de locatie;
Op basis van de aanvraag kunnen specifieke aanwijzingen (maatwerk) worden meegegeven aan toestemming
voor de teststraat wordt gegeven.
Het aanvragen van een toestemming om een locatie in strijd met het bestemmingplan te gebruiken leidt niet
automatisch tot een toestemming. Het ontbreken van een toestemming kan leiden tot een handhavingsactie
van de gemeente. De daarbij gekozen handhavingsmiddelen zullen afhankelijk zijn van de aard van de
overtreding.
Basisregels
De basisregels waaraan een teststraat in ieder geval moeten voldoen zijn:
A. Er mag geen muziek ten gehore worden gebracht die buiten de locatie van de teststraat hoorbaar is;
B. De maximale gemiddelde geluidproductie van de activiteiten van de teststraat mag op de gevel van
een woning niet meer bedragen dan:
a. 50 dB(A) in de periode tussen 07:00 en 19:00 uur;
b. 45 dB(A) in de periode tussen 19:00 en 23:00 uur;
c. 40 dB(A) in de periode tussen 23:00 en 07:00 uur.
Indien er zich binnen 50 meter van de teststraat geen woning bevindt, vindt de beoordeling op 50
meter van de teststraat plaats.
C. De tijdelijke teststraat mag niet leiden tot schade aan eigendommen van de gemeente.

