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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De gewijzigde regionale noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord van
18 november 2020 en het aanwijzingsbesluit voor de handhaving ervan.
Inleiding
De voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een nieuwe noodverordening
vastgesteld. De nieuwe verordening is op 18 november om 23.59 uur in werking getreden.
Er is ook een nieuw aanwijzingsbesluit genomen waarmee BOA’s en toezichthouders kunnen
optreden op grond van de aangepaste noodverordening. Een factsheet met antwoorden op
veelgestelde vragen over de noodverordening is bij deze brief gevoegd.
Kernboodschap
In de noodverordening is grotendeels aangesloten bij het maatregelenpakket van 14 oktober
2020. Bij de uitwerking en de ervaringen van het maatregelenpakket van 14 oktober 2020 bleek
dat de maatregelen op een aantal punten verduidelijkt of verbeterd moesten worden. Dit heeft tot
enkele wijzigingen geleid:
1. De uitzondering op het verbod om met meer dan 4 personen samen te komen is
uitgebreid;
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2. De uitzondering op het gebod om onderling ten minste 1,5 meter afstand te houden is
uitgebreid;
3. De uitzondering op het geopend houden van eet- en drinkgelegenheden is uitgebreid;
4. De mogelijkheden tot afhaal zijn aangepast. De minister heeft toegelicht dat afhaal en
binnen consumeren niet is toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor bioscopen en casino’s.
Afhaal en buiten consumeren zoals in dierentuinen en pretparken is wel toegestaan;
5. Uitvaarten zijn gemaximeerd op 100 personen;
6. Kleedkamers dienen gesloten te zijn met uitzondering van kleedkamers bij zwembaden
en kleedkamers in gebruik bij onderwijsinstellingen;
7. Amateur zangkoren zijn niet langer uitgezonderd van het verbod op zingen in
groepsverband.
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 of wanneer maatregelen ingetrokken worden. 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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