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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De door de veiligheidsregio ingestelde noodverordening COVID-19 veiligheidsregio NoordHolland Noord per 1 juli 2020 en het aanwijzingsbesluit voor de handhaving ervan.
Inleiding
Er is door de voorzitter van de Veiligheidsregio een gewijzigde noodverordening vastgesteld.
Deze is ingegaan op woensdag 1 juli. De noodverordening wordt niet uitgevaardigd door de
plaatselijke burgemeester, maar door de voorzitter van de veiligheidsregio. In het geval van
Noord-Holland-Noord is dat burgemeester Bruinooge van Alkmaar. Er is ook een nieuw
aanwijzingsbesluit genomen waarmee BOA’s en toezichthouders kunnen optreden op grond van
de aangepaste noodverordening. Een infographic over de maatregelen en een factsheet met
antwoorden op veelgestelde vragen over de noodverordening zijn bij deze brief gevoegd. De
burgemeester treedt in overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio over de uiteindelijke
beslissing of een activiteit onder deze noodverordening is toegestaan of niet.
Kernboodschap
De belangrijkste veranderingen per 1 juli 2020 staan in de bijgevoegde infographic. Er is niet langer
sprake van een intelligente lockdown. Nederland is in de controlefase terecht gekomen (“ruimte
met regels”). De algemene basisregels blijven gelden: blijf thuis bij klachten en laat je dan ook
testen, werk zoveel mogelijk thuis, handen wassen, 1,5 meter afstand houden en vermijd drukte.
Bij benauwdheid en/of koorts, blijven ook gezinsleden thuis.
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In de controlefase zijn de regels algemener, zodat ze breed toepasbaar zijn. Het onderscheid ziet
vooral op activiteiten ‘binnen’ en ‘buiten’. Een nader onderscheid in inrichtingen en/of activiteiten
(zoals in de voorgaande noodverordeningen) wordt in de controlefase (bijna) niet meer gemaakt.
Evenementen zijn per 1 juli onder voorwaarden weer toegestaan. In de regels wordt onderscheid
gemaakt tussen kleine (tot 250 bezoekers) en grote (plus 250 bezoekers) evenementen. Naast
de reguliere veiligheidscheck zal een evenement worden getoetst aan de coronacheck. Bij de
afweging om vergunning te verlenen zullen veiligheid en gezondheid de belangrijkste elementen
zijn. Bij grote evenementen (+250) moet er door de organisatie een gezondheidscheck worden
afgenomen. Aanwezigen moeten vooraf reserveren en krijgen een vaste zitplaats aangewezen.
Voor doorstroom activiteiten zoals een markt, braderie of kermis geldt geen maximum. De
locaties moeten zo ingericht worden dat de 1,5 meter kan worden nageleefd. Naleving is een
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ondernemers en organisatoren van evenementen dragen
primair zorg voor de implementatie en naleving van de 1,5 meter op locaties. Toezicht en
handhaving vormen het sluitstuk.
Communicatie
De noodverordening is gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio en op overheid.nl.
Vervolg
De noodverordening zal weer worden aangepast wanneer nieuwe maatregelen dit noodzakelijk
maken. Zo lang er geen alternatief is in de vorm van de spoedwet corona of in een andere vorm
en er coronamaatregelen noodzakelijk zijn, zal de noodverordening blijven gelden.
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