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Geachte dames en heren,
Zoals eerder aangegeven, breng ik u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen bij de
bestrijding van de gevolgen van het coronavirus.
Huidige opschaling crisisorganisatie ongewijzigd
De formele opschaling van de crisisorganisatie is ongewijzigd. De Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing (MCCb) functioneert onder leiding van de Minister-President. Alle 25
veiligheidsregio’s werken in GRIP-4 en de voorzitters van de veiligheidsregio’s komen wekelijks
bijeen in het Veiligheidsberaad, dat dient als gesprekspartner van de ministers om te komen tot
een zoveel als mogelijk eenduidig beleid in Nederland.
Ontwikkeling crisis
Door de naleving van maatregelen nemen sinds maart het aantal nieuwe besmettingen met het
coronavirus en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames af. Dit brengt de crisis aan het begin van een
volgende fase (overgangsfase) waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar de controlefase. Daarbij
is de kans op een tweede uitbraak nog altijd reëel. De boodschap van de rijksoverheid blijft dan
ook dat de samenleving voor een belangrijk deel de sleutel zelf in handen heeft. Het kabinet houdt
vast aan drie speerpunten:
• overeind houden van de zorgketen;
• bescherming van kwetsbare mensen;
• nog meer zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus.
Waar in de eerste fase van de crisis het perspectief hoofdzakelijk op de volksgezondheid was
gericht, wordt er nu vooral naar samenhang gekeken met het maatschappelijk, sociaal en
economisch perspectief. Dit maakt dat het kabinet ook andere partijen betrekt binnen haar
strategie.
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In een VNG-ledenbrief (https://vng.nl/nieuws/ledenbrief-nr-7-met-update-coronacrisis) wordt nader
ingegaan op de betekenis van de nieuwe kabinetsmaatregelen voor gemeenten. In de
overgangsfase en op weg naar “het nieuwe normaal” spelen gemeenten opnieuw een cruciale rol.
Het kabinet kijkt ook nadrukkelijk naar gemeenten voor de uitvoering op lokaal niveau en het
vinden van oplossingen die passen bij de lokale omstandigheden.
Vanaf 11 mei 2020 is er sprake van enkele belangrijke versoepelingen van eerder genomen
maatregelen. Per 1 juni, 15 juni, 1 juli en 1 september a.s. zijn volgende stappen bepaald, alles
onder de voorwaarde dat het coronavirus onder controle blijft. Voor de laatste stap, de massale
evenementen met een landelijke uitstraling, is nog geen datum genoemd. Deze stap wordt
nadrukkelijk gelinkt aan de beschikbaarheid van een vaccin. Voor een uitgebreide toelichting op de
gevolgen van wijzigingen per 11 mei jl. en op de stappen daarna kunt u de bijlage bij deze
informatiebrief lezen.
Beeld van Noord-Brabant
De instroom van (vermeende) coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen is redelijk
stabiel. Van mensen met klachten die lijken op COVID-19 blijkt doorgaans tussen de tien tot twintig
procent daadwerkelijk met het coronavirus besmet.
De normale ziekenhuiszorg wordt steeds meer opgestart. Ziekenhuizen testen uit voorzorg om
verspreiding van COVID-19 binnen het ziekenhuis te voorkomen.
Er is nog steeds schaarste van kwalitatief hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) voor zorgpersoneel. In tegenstelling tot diverse nieuwsberichten is er geen tekort aan
mondkapjes. Vooral isolatiejassen en schorten zijn nog een groot probleem zowel voor de acute
als de niet-acute zorg.
Op veel plekken in Noord-Brabant was het afgelopen weekend druk. Vooral stadscentra
(zaterdag), bouwmarkten en recreatiegebieden werden veel bezocht. Over het algemeen hielden
mensen rekening met de regels en heeft de toegenomen drukte niet tot problemen geleid.
Waar nodig werd ingegrepen en was aanspreken of waarschuwen vaak voldoende.
De provincie Noord-Brabant heeft het PON opnieuw gevraagd een peiling uit te zetten onder
Brabanders om de maatschappelijke effecten van het coronavirus in beeld te brengen. Naast de
directe en de te verwachten economische effecten, wil de provincie weten hoe Brabanders de
aanwezigheid van het virus en de maatregelen die daartegen worden genomen ervaren. Om
gevolgen over de tijd te kunnen peilen, wordt de meting meerdere keren herhaald. De resultaten
van de metingen vindt u via https://hetpon.nl/portfolio/brabantse-monitor-maatschappelijkeeffecten-coronavirus/
Noodverordening
Naar aanleiding van de aangekondigde versoepeling van maatregelen is er afgelopen maandag 11
mei een nieuwe noodverordening in werking getreden. Deze treft u bijgesloten ter informatie aan.
Handhavingskader
Bij de noodverordening hoort ook een handhavingskader. Daarbij geldt dat handhaven geen doel
op zichzelf is maar het sluitstuk van maatregelen als mensen onvoldoende verantwoordelijkheid
nemen voor het eigen gedrag. De definitie van handhaving daarbij is breed: het is méér dan het
uitschrijven van bekeuringen. Handhaving start met het signaleren van een overtreding, gaat over
op het aanspreken van de overtreder en kan vervolgens uitmonden in een waarschuwing, dan wel
een bekeuring. Handhaving vindt altijd plaats met medeweging van de plaats, het moment en de
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omstandigheden. Lokale afstemming tussen politie en andere handhavers is hierin cruciaal voor
het optreden als één overheid. Met de politie is afgesproken dat toezicht houden op de naleving
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en er geen volgordelijkheid zit in het optreden van BOA’s
en politie.
Tijdelijke wetgeving
De minister van Justitie en Veiligheid (JenV)bereidt tijdelijke wetgeving voor COVID-19
maatregelen voor. De huidige maatregelen zijn in een acute, onvoorziene crisissituatie tot stand
gebracht in de vorm van ministeriële aanwijzingen aan de voorzitters van veiligheidsregio’s,
vertaald in opeenvolgende noodverordeningen. Het kabinet vindt het belangrijk een aanvullend
wettelijk instrumentarium te creëren voor de volgende fase. Het is daarom voornemens om op
korte termijn een voorstel in procedure te brengen voor tijdelijke wetgeving die geldt in Europees
en Caribisch Nederland. Daarin komen delegatiegrondslagen voor nadere maatregelen. Met deze
wetgeving wordt ook de democratische legitimatie versterkt.
De Wet publieke gezondheid (Wpg) blijft bestaan naast deze tijdelijke wetgeving. De
bevoegdheden uit de Wpg zijn gericht op acute crisisbeheersing en blijven dus onverkort van
kracht. Dit geldt zowel voor de leidende taak van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) bij de bestrijding van de epidemie als voor de bijzondere bepalingen voor de
bestrijding van infectieziekten. Ook blijft het dus mogelijk dat de minister van VWS opdrachten
geeft aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s.
COVID-19 op nertsenbedrijven
Na eerdere besmettingen in de gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel (regio Zuidoost-Brabant) is
vorige week op nog twee nertsenhouderijen in de gemeente Gemert-Bakel en de gemeente
Deurne het coronavirus aangetroffen. Direct na de eerste ontdekkingen bij de eerste
nertsenbedrijven (eind april) is een onderzoek ingesteld en de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste bevindingen:
De verschillen tussen de virussen op de twee bedrijven tonen aan dat de bedrijven elkaar niet
onderling hebben besmet en dat de infectie bij de nertsen een verschillende besmettingsbron
hebben gehad.
• Het lijkt onwaarschijnlijk dat alleen mens op nerts transmissie heeft plaatsgevonden op de
bedrijven. De karakteristieken van het virus wijzen op transmissie tussen nertsen
onderling.
• Uit wat nu bekend is over de genetische eigenschappen van virusisolaten van COVID-19
patiënten in Nederland zijn er geen virussen bij mensen die ontstaan kunnen zijn uit de
virussen die bij de nertsen op deze bedrijven zijn gevonden.
• Op beide bedrijven is virus aangetoond in de inhaleerbare stoffractie in de stal. Alhoewel
onbekend is of dit virus nog infectieus (besmettelijk) is, wijst de bevinding op blootstelling
van personen in de stal aan virus. Het is volgens de onderzoekers belangrijk
voorzorgsmaatregelen conform het GGD-advies op te volgen.
• In de eerste luchtmonsters op twee locaties van het eerste bedrijf en op het tweede bedrijf
werd geen virus aangetoond buiten de stal. In de komende weken zullen de resultaten van
metingen over langere tijd en meer gegevens over de meetmethode beschikbaar komen.
In aanvulling op het bovenstaand onderzoek worden ook andere nertsenbedrijven in het gebied
verder onderzocht. Het gaat daarbij om een screening van de bedrijven door middel van
bloedonderzoek om te kijken of dieren op deze bedrijven mogelijk ook besmet zijn geraakt. Ook
konijnenbedrijven in het gebied worden op deze wijze onderzocht, omdat uit onderzoek van de
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Erasmus Universiteit Rotterdam is gebleken dat konijnen ook gevoelig zijn voor SARS-CoV-2. Het
RIVM komt deze week met een nieuwe risicobeoordeling, als er gegevens van meer lucht- en
stofmonsters bekend zijn. Op basis van die risicobeoordeling wordt door de rijksoverheid opnieuw
gekeken naar het advies niet te wandelen of fietsen in een 400 meter zone rondom een besmet
bedrijf. In augustus 2020 worden onderzoeksresultaten verwacht van onderzoek naar SARS-CoV2-infecties bij varkens. Wetenschappers verwachten op basis van experimenteel onderzoek niet
dat er dieren positief testen. Daarnaast heeft de minister van VWS de Universiteit Utrecht
gevraagd een onderzoeksvoorstel op te stellen met een One Health benadering. Een onderzoek bij
katten zou begin juni 2020 kunnen starten.
Onderzoek gezondheid en luchtkwaliteit in Noord-Brabant
Bij burgers en bestuurders leven vragen over COVID-19 in relatie tot omgeving, Q-koorts en
luchtkwaliteit. In het maatschappelijk debat worden bovendien publicaties van onderzoeken
aangehaald op een manier die een oorzakelijk verband veronderstelt tussen omgevingsfactoren en
de mate waarin COVID-19 voorkomt. De minister van LNV heeft het RIVM formeel gevraagd om
een voorstel te doen voor een onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit, veehouderij en
COVID-19. De Brabantse GGD-en hebben inmiddels overleg gehad met het RIVM en met het
Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.
WOB-verzoeken
Omroep Brabant heeft aangekondigd dat zij een WOB-verzoek over de aanpak van de
coronacrisis in Noord-Brabant indienen. Veiligheidsregio’s en GGD-en in Noord-Brabant hebben
deze inmiddels ontvangen. Ook bij gemeenten kan een dergelijk WOB-verzoek binnenkomen. Als
dit het geval is, worden gemeenten gevraagd dit door te geven voor centrale coördinatie. Door de
voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s is afgesproken dat de Veiligheidsregio
Brabant-Noord dit proces gaat coördineren en met de vraagsteller in contact zal treden. Het is
zowel voor de journalist als voor de organisaties belangrijk om eerst goed beeld te krijgen van de
informatiebehoefte. Een goede afstemming gaat betrokkenen veel werk besparen.
En verder
• Bedrijven die bij de overheid om steun vragen, omdat hun omzet wegvalt door de
coronacrisis, kunnen straks mogelijk mensen ontslaan. Ontslag om bedrijfseconomische
redenen wordt in het huidige pakket nog beboet, maar die ontslagboete wordt wellicht
geschrapt. FNV vreest massaontslagen en ziet dat veel flexwerkers zijn ontslagen en dat
bedrijven ondanks steun om loonoffers vragen.
• Door de coronacrisis is het consumentenvertrouwen in Nederland verder weggezakt. Dat
wijst een tweede meting over de maand april 2020 van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) uit.
• In 25 verpleeghuizen (één in elke veiligheidsregio, uitgekozen door de GGD en het RIVM)
start een proef waarbij ouderen weer bezoek mogen ontvangen. Het gaat om één vaste
bezoeker per bewoner die onder strikte voorwaarden mag langskomen. Uit de test moet
blijken hoe het besmettingsrisico zo klein mogelijk gehouden kan worden. Bij succes kan
vanaf 25 mei 2020 weer beperkt bezoek plaatsvinden.
• De VNG is in gesprek met het kabinet over een gezamenlijke koers van overheden over
thuiswerken.
• De minister van JenV heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd om een
onafhankelijke evaluatie van de kabinetsaanpak van de coronacrisis.
• De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geen goedkeuring gegeven voor het delen van
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•

gegevens van telecomproviders. Het kabinet wil deze informatie gebruiken in de strijd
tegen het coronavirus. Alle voorstellen tot nu toe zijn volgens de toezichthouder niet in lijn
met de huidige wetgeving.
De Belgische regering heeft besloten dat per 11 mei 2020, onder bepaalde voorwaarden,
alle winkels weer open kunnen.

Tot slot
Ik houd u op de hoogte van de stand van zaken. Op de website www.rijksoverheid.nl wordt het
complete dossier rond het coronavirus samengebracht. Daar zijn ook veel gestelde vragen en
antwoorden te vinden. De gemeente Roosendaal deelt de berichtgeving via de gemeentelijke
website https://roosendaal.nl/informatie-over-corona en sociale media.
Hoogachtend,
De burgemeester van Roosendaal,

J.M. van Midden.
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Bijlage:

Gevolgen van de maatregelen per 11 mei 2020

Vanaf 11 mei 2020 is er sprake van enkele belangrijke versoepelingen van eerder genomen
maatregelen:
• als je geen klachten hebt mag je naar buiten, maar het advies is om drukte te vermijden;
• de mogelijkheid om buiten te sporten wordt verruimd (met inachtneming van anderhalve
meter afstand);
• contactberoepen (zoals de kapper en schoonheidsspecialist) mogen weer aan de slag en
bibliotheken mogen weer open.
Eerder was al bekend dat basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang sinds 11 mei jl. weer
open zijn.
Testbeleid
Om de effecten van de versoepeling van de maatregelen te kunnen monitoren moet er
voldoende capaciteit zijn voor het testen van mensen met klachten en de daaropvolgende bronen contactopsporing. Een uitgebreid test- en surveillancesysteem is noodzakelijk en richt zich, in
verschillende fasen, op onder meer jeugdtrainers, personeel in het primair onderwijs en de
kinderopvang, contactberoepen, thuiszorgverleners, WMO-gefinancierde hulp en jeugdhulp,
mantelzorgers, OV-medewerkers, medewerkers van politie, BOA’s en marechaussee. De minister
van VWS verwacht dat met al deze doelgroepen het aantal testen per dag ruim binnen de
beschikbare capaciteit blijft. Bron- en contactonderzoek is van groot belang om de circulatie van
het virus zo laag mogelijk te houden. Dit is een belangrijke taak van de GGD. De GGD-en hebben
zich hierop voorbereid en zijn volgens de minister klaar voor verdere opschaling. In de regionale
uitvoering zal waar nodig samenwerking met bijvoorbeeld veiligheidsregio’s en gemeenten
plaatsvinden om alle benodigde capaciteit te organiseren.
Gebruik openbare ruimte
Een belangrijke verandering in de basisregels is het vermijden van drukte buitenshuis, dat in de
plaats komt van het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Er is de afgelopen periode een
duidelijke toename zichtbaar van het gebruik van de openbare ruimte. Daarmee komt er extra
druk op het houden van anderhalve meter afstand. Overheden, maatschappelijke partners en
private partijen moeten samen tot oplossingen komen om de publieke ruimte te gebruiken met
inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Uit onderzoek is gebleken dat het anderhalve meter
afstand van elkaar houden het moeilijkst is op het werk en bij het boodschappen doen. Het
winkelen in binnensteden vraagt daarbij in het bijzonder om aandacht. Daar is het, zeker op
zaterdagen, vaak bovengemiddeld druk. Verschillende Brabantse steden zetten
crowdmanagement en crowd control in om hierop te sturen. In de ledenbrief van de VNG worden
deze instrumenten uitgelegd en eerste mogelijke stappen voor gemeenten benoemd. De VNG zal,
in samenwerking met de veiligheidsregio’s, in de komende periode regelmatig informeren over
mogelijkheden en ervaringen. Het gebruik van en de drukte in de openbare ruimte in NoordBrabant zal evenals in de rest van het land steeds gemonitord worden.
Onderwijs
De heropening van de basisscholen is over het algemeen 'gemoedelijk en goed' verlopen, volgens
de PO-Raad. De sectororganisatie, die de schoolbesturen vertegenwoordigt, ziet dat scholen nog
voor veel vragen en uitdagingen staan, bijvoorbeeld over de gezondheid en aanwezigheid van
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medewerkers en leerlingen en een beeld van de leerprestaties in de afgelopen weken.
Openbaar vervoer
De OV-sector richt zich op een volledig herstel van de dienstregeling per 1 juni 2020. OVbedrijven gaan hun materieel zodanig inrichten dat reizigers gepaste afstand kunnen houden. Dit
betekent naar verwachting dat ruim een derde van de oorspronkelijke capaciteit aangeboden kan
worden aan reizigers. Omdat anderhalve meter in het OV niet te realiseren is, en omdat – in
tegenstelling tot de zorg – in het OV geen individuele beoordeling en triage van reizigers kan
plaatsvinden, heeft de rijksoverheid besloten dat in het OV het dragen van
mondneusbescherming per 1 juni 2020 verplicht zal zijn. Hiermee wordt het risico verkleind dat
iemand met het coronavirus andere passagiers of OV-personeel besmet. De maatregel is in lijn
met landen als onder meer België, Duitsland en Frankrijk. Indien de vraag naar medische
mondkapjes met dit besluit toch onverhoopt vergroot, zal er worden nagedacht over een
terugvaloptie, zoals een verbod op medische mondkapjes buiten de zorg. NS en ProRail zijn op dit
moment bezig zichtbare coronamaatregelen op de stations aan te brengen. Aanvankelijk zou dit
op zes teststations gebeuren, maar inmiddels is besloten dat op zoveel mogelijk stations te doen
voor 1 juni 2020.
Recreatie en toerisme
Na de vakantieparken kunnen ook pretparken, dierentuinen en bibliotheken weer bezoekers
ontvangen. Sommige daarvan zijn nu ook weer open, andere hebben een datum bepaald waarop
publiek weer welkom is. De beheerders van deze locaties zijn ervoor verantwoordelijk plannen te
maken waarmee ze er onder andere voor zorgen dat de anderhalve meter afstand bewaard blijft
en de belasting voor het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel
blijft. Als dit niet lukt kunnen deze locaties door de voorzitter van de veiligheidsregio worden
gesloten. De algemene bepalingen voor de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en terrassen
blijven tot nader order van kracht op deze locaties. De sluiting van sanitaire voorzieningen geldt
in deze locaties alleen voor gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden. Toiletten kunnen
wel gebruikt worden.
Zwemgelegenheden en sportclubs
Alle zwemgelegenheden (zowel onoverdekt als overdekt) kunnen vanaf 11 mei 2020 opengesteld
worden. Voor zwemgelegenheden geldt dat gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden
niet gebruikt mogen worden. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Zwembaden kunnen
gesloten worden als de maatregelen niet goed worden nageleefd.
Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder is weer toegestaan, ook in
teamverband. Iedereen moet altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon.
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden
mogen deelnemen en rondom het sporten en bewegen geen gebruik mogen maken van
gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen.
De ministers van VWS en JenV hebben ook duidelijk gemaakt dat activiteiten van scouting-,
cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar onder
voorwaarden (georganiseerd, buiten, afstand houden voor 13-18-jarigen) zijn toegestaan.
Sportscholen zijn vooralsnog tot 1 september gesloten.
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Perspectief op volgende stappen
Op voorwaarde dat het virus onder controle blijft worden de volgende stappen gezet:
1 juni: Sectoren die lokaal of regionaal georiënteerd zijn, waarbij gehanteerde maximale
bezoekersaantallen een beheersbaar beroep houden op de openbare ruimte en
mobiliteitsstromen. Restaurants, cafés, bioscoopzalen, concertzalen en theaters mogen vanaf 1
juni maximaal 30 mensen ontvangen, inclusief personeel en ook onder voorwaarden. Ook de
terrassen en musea mogen onder voorwaarden weer open. Eerder was al aangekondigd dat het
voortgezet onderwijs kan starten.
15 juni: deels openen van activiteiten van onderwijssectoren met een (boven)regionaal karakter,
zoals examens en praktijkgericht onderwijs op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en
examens en praktijkgericht onderwijs op het hoger onderwijs (ho).
1 juli: opheffing van beperkingen voor de culturele en recreatieve sector. Voor bioscopen,
concertzalen en theaters geldt dan een maximum van 100 personen, waarbij sprake moet zijn van
placering en reservering. Per 1 juli mogen ook de gemeenschappelijke wc’s en douches op de
campings en vakantieparken weer open.
1 september: sportscholen, verenigingskantines, sauna’s, casino’s, coffeeshops, sekswerkers en
alle vormen van sport (binnen en buiten), waaronder het betaald voetbal zonder publiek.

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 11 mei 2020)
De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,
gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens
de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 april 2020, nr. 1679465-204590-PG en 8 mei 2020, nr.
168601-204996-PG;
besluit de volgende regeling vast te stellen:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1.1. Werkingssfeer
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de
veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, te weten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau,
Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle,
Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert.
Artikel 1.2. Begrippen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden
tot de klant of patiënt;
- cruciale beroepen: cruciale beroepen als bedoeld op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen;
- eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en
genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties
die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen
in hotels ten behoeve van de hotelgasten;
- evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van
markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, van de Gemeentewet en
betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
onder evenementen vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden,
braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties,
feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald voetbalwedstrijden
(met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden;
- gastouder: gastouder als bedoeld in de Wet kinderopvang;
- gezamenlijke huishouding: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde
partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de
basisregistratie personen op hetzelfde adres woonachtig zijn;
1
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kinderopvang: kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang;
onderwijsinstelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet als
bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1, van de Wet op het onderwijstoezicht, daaronder
begrepen een niet bekostigde instelling;
publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij
behorende erven, alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering
van de zich daarin bevindende woongedeelten;
sauna’s: sauna’s en andere vormen van wellness zoals Turkse stoombaden, hamams, beauty
farms, thermale baden, badhuizen en spa’s;
seksinrichtingen: inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het
verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig
vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden;
sekswerker: persoon die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen
met een ander tegen betaling;
sport- en fitnessgelegenheden: sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder
zwembaden, sporthallen en sportvelden;
vitale processen: vitale processen als bedoeld op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen;
voorzitter: voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Hoofdstuk 2. Maatregelen
Artikel 2.1. Verboden samenkomsten
1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten
ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.
2. Dit verbod is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen
tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:
a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij
niet meer dan honderd personen aanwezig zijn;
b. samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer
dan honderd personen aanwezig zijn en maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand
tussen de aanwezigen te garanderen;
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig
zijn;
d. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als
bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan dertig
personen aanwezig zijn;
e. samenkomsten ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, en artikel
2.8, tweede lid;
f. door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en
bewegen van personen tot en met 18 jaar;
g. buiten sporten en bewegen van personen van 19 jaar en ouder;
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h. bezoek aan winkels en bibliotheken, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand
tussen de aanwezigen te garanderen;
i. bezoek aan dierenparken, natuurparken en pretparken, mits naar het oordeel van de
voorzitter uit een door de beheerder overgelegd plan blijkt dat maatregelen zijn getroffen
om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de belasting van het
mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft;
j. door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals
georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar.
3.
Het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of ontstaan,
dan wel aan evenementen deel te nemen.
Artikel 2.2. Verbod niet in acht nemen veilige afstand
1. Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden
zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden
van ten minste 1,5 meter.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
b. kinderen tot en met 12 jaar die:
i. samen spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling
een afstand van 1,5 meter in acht nemen;
ii. georganiseerd buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid,
onderdeel f;
iii. georganiseerde activiteiten bijwonen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel j.
Artikel 2.3. Verboden openstelling inrichtingen
1. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen voor publiek geopend te houden:
a. eet- en drinkgelegenheden;
b. sport- en fitnessgelegenheden;
c. sauna’s;
d. seksinrichtingen;
e. coffeeshops;
f. inrichtingen waar speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen kunnen worden
bespeeld.
2. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en e, zijn niet van toepassing indien
uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken, softdrugs of
producten voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de exploitant maatregelen heeft getroffen
om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de duur van hun verblijf in de
inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op:
a. inrichtingen waar buiten sporten of bewegen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid,
onderdeel f en g, mogelijk wordt gemaakt, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen
om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
b. instellingen voor topsport, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter
afstand tussen de aanwezigen te garanderen;
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c. zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water, mits de beheerder maatregelen heeft
getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de
gemeenschappelijke was- douchevoorzieningen gesloten houdt.
Artikel 2.4. Uitoefening contactberoepen
1. Beoefenaren van contactberoepen of de beheerders van inrichtingen waar contactberoepen
worden uitgeoefend dienen maatregelen te treffen om 1,5 meter afstand te garanderen tussen
klanten of bezoekers onderling.
2. Het is sekswerkers verboden om hun beroep uit te oefenen.
Artikel 2.5. Verboden gebieden en locaties
1. Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties. De
voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;
b. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.
Artikel 2.5a. Sanitaire voorzieningen
1. Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en
douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige
kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden.
2. Dit verbod is niet van toepassing op toiletvoorziening in pretparken, dierentuinen en
natuurparken als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel i.
Artikel 2.6. Beëindiging voorziening openbaar vervoer
De voorzitter kan in overleg met de vervoerder voorzieningen voor openbaar vervoer beëindigen
of beperken, indien:
a. deze voorzieningen niet of niet in voldoende mate voldoen aan de eis van verwezenlijking van
de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle
in de voorziening aanwezige personen; en
b. de beëindiging van deze voorziening het transport van personen die werkzaam zijn in vitale
processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet
onnodig belemmert.
Artikel 2.7. Verboden openstelling onderwijsinstellingen
1. Het is verboden om onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. scholen voor speciaal onderwijs, voor speciaal basisonderwijs, locaties voor basisonderwijs
verbonden aan asielzoekerscentra en locaties voor basisonderwijs uitsluitend voor
nieuwkomers;
b. scholen voor basisonderwijs waarbij leerlingen voor ten minste de helft van de reguliere
onderwijstijd naar school kunnen gaan;
c. de organisatie van onderwijs op afstand, waarbij studenten en leerlingen via een (digitaal)
medium onderwijs krijgen in de thuissituatie;
d. de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen;
4

e. de organisatie van toetsing en examens mits zorgvuldige maatregelen zijn getroffen om het
risico van besmetting te beperken;
f. kleinschalig georganiseerde opvang of begeleiding van leerlingen voor wie vanwege
bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is; en
g. scholen bij een open of gesloten residentiële instelling.
3. Onderwijsinstellingen werken mee aan openstelling ten behoeve van opvang of begeleiding als
bedoeld in het tweede lid, onderdelen d en f.
Artikel 2.8. Verboden openstelling kinderopvang
1. Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang of als gastouder.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale
processen;
b. de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar voor wie vanwege bijzondere problematiek of
moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is;
c. de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in verblijven voor kinderopvang en voor opvang van
kinderen van 0 tot 12 jaar bij een gastouder;
d. de opvang van kinderen van 4 tot en met 12 jaar in verblijven voor kinderopvang, die op
dezelfde dag ook naar school mogen volgens artikel 2.7, tweede lid, onder a of b.
3. Organisaties voor kinderopvang werken mee aan openstelling ten behoeve van opvang als
bedoeld in het tweede lid. Medewerking hoeft niet te worden verleend als de beroepskrachtkindratio in de zin van de Wet kinderopvang wordt overschreden, doordat opvang geboden
moet worden aan kinderen waarvoor de kinderopvang geen gecontracteerde opvang behoeft
te leveren
Artikel 2.9. Verboden toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg
Het is verboden om zonder toestemming van de beheerder aanwezig te zijn in:
a. een instelling die zorg als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet
langdurige zorg verleent aan personen die daarop recht hebben vanwege een somatische of
psychogeriatrische aandoening of beperking;
b. een woonsituatie waarin minimaal drie bewoners verblijven vanwege een somatische of
psychogeriatrische aandoening of beperking en zorg ontvangen als bedoeld in artikel 3.1.1 van
de Wet langdurige zorg.
Hoofdstuk 3. Uitzonderingen
Artikel 3.1. Uitzonderingen
1. De verboden in deze verordening zijn niet van toepassing op:
a. de betrokken hulpdiensten en toezichthouders;
b. activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen;
c. door de voorzitter te bepalen (categorieën van) gevallen.
2. De voorzitter kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vrijstelling of ontheffing op
basis van het eerste lid, onderdeel c. Het is verboden om in strijd met dergelijke voorschriften
en beperkingen te handelen.
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Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving
Artikel 4.1. Opvolgen aanwijzingen
Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde
functionarissen dienen stipt en onmiddellijk nagekomen te worden.
Artikel 4.2. Toezicht
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:
a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van
Strafvordering;
b. door de voorzitter aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in
artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;
c. door de voorzitter aangewezen toezichthouders;
d. militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het
Wetboek van Strafvordering.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Artikel 5.1. Bekendmaking en inwerkingtreding
Deze verordening wordt bekendgemaakt op www.vrmwb.nl en treedt met ingang van 11 mei 2020
in werking.
Artikel 5.2. Intrekking vorige noodverordening
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 29 april 2020 wordt
ingetrokken.
Artikel 5.3. Overgangsrecht
Besluiten op basis van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
van 13 maart 2020, 26 maart 2020, 1 april 2020 en 29 april 2020 worden geacht te berusten op
deze noodverordening.
Artikel 5.6. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant van 11 mei 2020.
Vastgesteld op 11 mei 2020 te Tilburg
De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

drs. Th.L.N. Weterings
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Toelichting
Algemeen
In Nederland, maar ook wereldwijd, is er een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende
tot groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden
maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Aangezien de uitbraak van COVID-19 een crisis van meer dan plaatselijke betekenis betreft, zijn in
verband met deze crisis ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 39 van de Wet
veiligheidsregio’s alle in dat artikel genoemde bevoegdheden van de tot de regio behorende
burgemeesters overgegaan naar de voorzitter van de veiligheidsregio. Daartoe behoort ook de
bevoegdheid om in geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van
rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, algemeen verbindende
voorschriften te geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig
zijn (artikel 176, eerste lid, van de Gemeentewet).
In deze noodverordening worden de opdrachten van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS), mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (JenV), in de aanwijzing van 8
mei 2020, nr. 1686051-204996-PG, waar nodig uitgewerkt in algemeen verbindende voorschriften.
Deze opdrachten zijn gebaseerd op artikel 7 van de Wet publieke gezondheid.
Het verbod op evenementen zoals opgenomen in artikel 2.1, derde lid, geldt tot 1 september 2020.
Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van
het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of
een geldboete van de tweede categorie. Ook kan de voorzitter van de veiligheidsregio een last
onder bestuursdwang of dwangsom opleggen.1
Deze verordening staat er niet aan in de weg dat de voorzitter van de veiligheidsregio
gebruikmaakt van andere bevoegdheden om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, zoals
de bevoegdheid tot het geven van voorschriften van technisch-hygiënische aard in artikel 47 van
de Wet publieke gezondheid, bevoegdheden in de Wet openbare manifestaties en de
bevoegdheid tot het geven van bevelen ter beperking van gevaar in artikel 175, eerste lid, van de
Gemeentewet (in combinatie met artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s).
Artikelsgewijs
Artikel 1.2. Begrippen
Het begrip ‘publieke ruimte’ is opgenomen om te verduidelijken dat daaronder zowel de openbare
ruimte als de voor het publiek openstaande gebouwen, locaties en daarbij behorende erven vallen,
al dan niet met enige beperking. Het gaat bijvoorbeeld om de openbare weg, parken,
1

Zie artikel 34 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.
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parkeerterreinen en plantsoenen, het publieke gedeelte van het gemeentehuis en voor het publiek
toegankelijke winkels en andere gebouwen. Ook vaartuigen en voertuigen in openbare ruimte en
voor het publiek openstaande ruimte worden tot de publieke ruimte gerekend, met uitzondering
van de zich daarin bevindende woongedeelten.
Zie verder de toelichting op de artikelen waarin de begrippen gebruikt worden.
Artikel 2.1. Verboden samenkomsten
Dit artikel bevat een verbod op evenementen tot 1 september 2020 (derde lid) en een verbod op
overige samenkomsten (eerste en tweede lid).
Ook samenkomsten buiten de publieke ruimte vallen onder het eerste lid. Zo kan worden
opgetreden tegen bijvoorbeeld ‘coronafeestjes’ in studentenhuizen, garages, loodsen en
dergelijke.
Uitzonderingen
Het tweede lid bevat een aantal uitzonderingen op het verbod op andere samenkomsten dan
evenementen, mits daarbij de afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. Onderdeel a ziet op
wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden en andere
vertegenwoordigende organen, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn.
Het gaat in deze uitzondering alleen om de wettelijk verplichte vergaderingen. Sinds 9 april 2020
geldt de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten,
waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, op grond waarvan wettelijk
verplichte vergaderingen van decentrale vertegenwoordigende lichamen ook in een digitale
omgeving kunnen plaatsvinden.
De uitzondering voor ‘samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan
honderd personen aanwezig zijn en maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de
aanwezigen te garanderen’ (onderdeel b) moet terughoudend geïnterpreteerd worden. Te denken
valt aan de organisatie van staatsexamens. Activiteiten die ook georganiseerd kunnen worden
zonder een fysieke samenkomst of activiteiten die enkel gericht zijn op vermaak, voldoen niet aan
de eis van noodzakelijkheid en vallen derhalve niet onder deze uitzondering.
Onderdeel c bevat een uitzondering voor uitvaarten (begrafenissen en crematieplechtigheden) en
huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn. De uitzondering
voor uitvaarten ziet niet op asverstrooiing. Een fundamenteel verschil is dat een
uitvaartplechtigheid krachtens de Wet op de lijkbezorging in beginsel uiterlijk op de zesde
werkdag na overlijden moet plaatsvinden. De asverstrooiing kan ook op een later moment
plaatsvinden.
Onderdeel d bevat een uitzondering voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke
aard. Deze bepaling doet niet af aan de dringende oproep van het kabinet om erediensten
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(waaronder de reguliere kerkdienst en het vrijdagmiddaggebed) tot een minimum te beperken en
waar mogelijk digitaal uit te zenden zodat mensen op afstand de dienst kunnen volgen.
Onderdeel e drukt uit dat de in artikel 2.7, tweede lid, en artikel 2.8, tweede lid, toegestane
activiteiten gerelateerd aan onderwijs en kinderopvang niet onder de verboden samenkomsten
vallen.
Georganiseerd buiten sporten en bewegen tot en met 18 jaar
Artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f, bevat een uitzondering voor georganiseerd buiten sporten en
bewegen door kinderen en jongeren, zoals aangekondigd op 21 april 2020. Het artikel maakt
duidelijk dat daarmee wordt gedoeld op door sportverenigingen of professionals georganiseerd en
begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar. Daarbij geldt voor kinderen
tot en met 12 jaar niet de afstandseis van 1,5 meter (zie artikel 2.2, tweede lid, onder b). Voor
jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt deze eis wel. Dit betekent dat sporten zoals voetbal,
hockey, (kick)boksen en basketbal, waarbij contact en nabijheid veelal onvermijdelijk is, voor
jongeren van 13 tot en met 18 jaar niet mogelijk zijn zonder aanpassingen in de trainingsvorm.
Voor die sporten zullen dan ook alleen aangepaste trainingen kunnen plaatsvinden. Daarnaast valt
te denken aan atletiek, boogschieten en tennis. Het sporten en bewegen hoeft niet in
teamverband plaats te vinden. Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere
sportclubs zijn niet toegestaan. Interne oefenwedstijden in clubverband voor kinderen tot en met
12 jaar zijn wel toegestaan. Verder volgt uit de omschrijving dat toeschouwers anders dan
eventuele begeleiders niet zijn toegestaan. Aangezien de uitzondering enkel betrekking heeft op
het georganiseerd buiten sporten en bewegen, is douchen op de sportclub of in het clubhuis na
afloop van het sporten of bewegen evenmin toegestaan.
De gemeenten voeren hier de regie over en maken met sportverenigingen en andere betrokkenen
afspraken over de organisatie en begeleiding van verschillende vormen van buiten sporten en
bewegen, uiteraard in overleg met de voorzitter. Bij georganiseerd sporten en bewegen gaat het
om professionals (zoals sportleraren, buurtcoaches en cultuurcoaches) die zorgdragen voor de
organisatie en de begeleiding bij het sporten en bewegen. Voor sporten en bewegen in de
openbare ruimte (zoals in parken of op pleinen), niet zijnde sportterreinen en sportvelden, kunnen
beperkingen gelden in de gemeenten. Zie ook de toelichting op artikel 2.3, derde lid.
Buiten sporten en bewegen vanaf 19 jaar
Onderdeel g maakt het voor personen van 19 jaar en ouder mogelijk om gezamenlijk, bijvoorbeeld
in teamverband, buiten te sporten en te bewegen mits zij zich houden aan de afstandseis van 1,5
meter. Voor deze leeftijdsgroep geldt net als bij de jongere leeftijdsgroepen dat zij nog geen
wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden mogen deelnemen en geen gebruik mogen
maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen.
Net als bij sporten en bewegen voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar betekent dit dus dat sporten
zoals voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal, waarbij contact en nabijheid veelal
onvermijdelijk is, niet mogelijk zijn zonder aanpassingen in de trainingsvorm. Voor die sporten
zullen dan ook alleen aangepaste trainingen kunnen plaatsvinden. Verder volgt uit de omschrijving
dat toeschouwers anders dan eventuele begeleiders niet zijn toegestaan.
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Winkels, en bibliotheken, dierenparken, natuurparken en pretparken
Op grond van onderdeel h mogen winkels en bibliotheken geopend worden voor publiek, mits
maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen. Ook hier
geldt dus dat op grond van artikel 2.1 de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de
dichtstbijzijnde persoon. Voor de in winkels en bibliotheken aanwezige eet- en drinkgelegenheden
gelden de bepalingen van artikel 2.3 onverkort.
Dierenparken, natuurparken en pretparken
Op grond van onderdeel i mogen dierenparken, natuurparken (waaronder mede wordt begrepen
voor publiek toegankelijke bloemen- en plantentuinen) en pretparken open mits naar het oordeel
van de voorzitter uit een door de beheerder overgelegd plan blijkt dat 1,5 meter afstand tussen
aanwezigen bewaard blijft en de belasting op voor het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het
openbaar vervoer acceptabel blijft.
Bij pretparken kan gedacht worden aan De Efteling, Duinrell, Walibi Holland of Attractiepark
Slagharen. Het begrip pretpark wordt door de voorzitter restrictief uitgelegd. De algemene
bepalingen voor de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven tot nader order van
kracht op deze locaties. De sluiting van sanitaire voorzieningen geldt in deze locaties alleen voor
gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.
Scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen
Onderdeel j regelt dat de uitzonderingen voor georganiseerd buiten sporten en bewegen voor
personen tot en met 18 jaar onder dezelfde voorwaarden (georganiseerd, buiten, afstand) van
toepassing zijn op de activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of
op door professionals georganiseerde activiteiten.
Een specifieke categorie samenkomsten zijn de evenementen (derde lid). Deze zijn verboden tot 1
september 2020. De achtergrond daarvan is dat op vermaak gerichte samenkomsten die bedoeld
zijn om publiek te trekken tot 1 september 2020 in beginsel niet verantwoord zijn.
Elke gemeenteraad bepaalt zelf welke activiteiten in de desbetreffende gemeente een
vergunning- of meldplichtig evenement vormen. Daarbij vertonen de gemeentelijke regels
verschillen die niet te maken hebben met de huidige crisis. Om te voorkomen dat de inhoud van
het verbod op evenementen tussen en zelfs binnen veiligheidsregio’s uiteenlopende betekenissen
krijgt, is ervoor gekozen om in alle noodverordeningen dezelfde omschrijving van het begrip
evenement op te nemen. Daarvoor is aangeknoopt bij de omschrijving van het begrip evenement
in het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een algemene
plaatselijke verordening: ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Artikel 1.2 van
deze verordening drukt uit dat het in elk geval gaat om herdenkingsplechtigheden, braderieën,
optochten, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald
voetbalwedstrijden (met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden.
Omwille van de duidelijkheid zijn markten en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als
bedoeld in de Wet openbare manifestaties (voor zover deze vermaak tot doel hebben) van het
begrip evenement uitgezonderd.
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Het verbod op evenementen geldt in beginsel tot 1 september 2020. Als het verbod op andere
samenkomsten voor 1 september 2020 versoepeld zou worden, komt de vraag op of het
noodzakelijk is dat evenementen, in welke vorm of omvang dan ook, verboden moeten blijven.
Denkbaar is dat de voorzitter van de veiligheidsregio in dat geval, als dat mogelijk is binnen de
grenzen van de dan geldende aanwijzing van de minister van VWS, een vrijstelling of ontheffing
verleent voor een of meer (categorieën van) evenementen die naar zijn oordeel veilig doorgang
kunnen vinden. Dat laat zich moeilijk voorstellen bij bijvoorbeeld betaald voetbalwedstrijden en
grote popconcerten, maar is wel denkbaar bij voorstellingen van culturele instellingen die een
protocol hebben ontwikkeld op basis waarvan voorstellingen veilig – met inachtneming van 1,5
meter afstand – kunnen plaatsvinden.
Artikel 2.2. Niet in acht nemen veilige afstand
Dit artikel bevat een verbod op al dan niet toevallige groepsvorming in de publieke ruimte.
Artikel 2.3. Verboden openstelling inrichtingen
Dit artikel ziet op inrichtingen die niet langer opengehouden mogen worden
Eet- en drinkgelegenheden (onderdeel a) is een brede omschrijving die duidt op gelegenheden
waar ter plaatse de daar gekochte spijzen en dranken genuttigd kunnen worden. De ratio achter
dit verbod is dat voorkomen moet worden dat te veel mensen in een beperkte ruimte gedurende
enige tijd bij elkaar zijn, om zo besmettingsgevaar te beperken. Dit betekent dat ook eet- en
drinkgelegenheden van (woon-)warenhuizen, benzinestations, shoppingcenters, grote
supermarkten en andere winkels moeten sluiten. Inrichtingen waar niet langer ter plaatse eten of
drinken wordt verkocht en genuttigd, maar waar alleen eten of drinken wordt verkocht om elders
te worden genuttigd, kunnen openblijven. Dat geldt ook voor afhaallocaties zonder
zitgelegenheid, zoals snackbars. Het verbod geldt niet voor supermarkten (winkels die eten en
drinken verkopen dat niet vers bereid wordt) indien daar niet ter plaatse eten of drinken wordt
genuttigd (tweede lid). Onder eet- en drinkgelegenheden worden voorts niet begrepen
bedrijfskantines, bedrijfscatering en eetgelegenheden in hotels ten behoeve van de daar
overnachtende hotelgasten, aldus de begripsomschrijving in artikel 1.2.
Onderdeel b verbiedt het openhouden van sport- en fitnessgelegenheden. Het derde lid maakt
daarop ter uitvoering van de aanwijzing van 24 april 2020 drie uitzonderingen. Allereerst geldt het
verbod niet voor georganiseerd buiten sporten of bewegen door personen tot en met 18 jaar als
bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, onderdeel f. Zie daarover de toelichting op het genoemde
onderdeel. Daarnaast geldt een uitzondering voor instellingen voor topsport. Volgens de
aanwijzing van 24 april 2020 gaat het daarbij om de instellingen voor topsport die genoemd zijn op
www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties en www.knvb.nl/trainingsaccomodaties. Verder geldt dat
topsporters zich buiten instellingen voor topsport moeten houden aan de verboden in de artikelen
2.1 en 2.2.
Ten slotte geldt het verbod ook niet voor zwemgelegenheden. Dit is nodig om sporten en
bewegen in zwemgelegenheden mogelijk te maken zoals aangegeven in de aanwijzing van 8 mei
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2020. Zwemgelegenheden in sauna’s vallen dus niet onder uitzondering. De gemeenschappelijke
was- en douchevoorzieningen in de zwemgelegenheden mogen niet worden gebruikt.
Deze uitzonderingen betekenen niet dat ook eventuele eet- en drinkgelegenheden behorende bij
sport- en fitnessgelegenheden open mogen. Eet- en drinkgelegenheden vallen immers onder het
verbod in het eerste lid, onderdeel a.
Ook sauna’s vallen onder het verbod (onderdeel c), inclusief privésauna’s.2 Volgens de
begripsbepaling in artikel 1.2 worden onder sauna’s mede begrepen andere vormen van wellness
zoals een Turks stoombad, hamam, beauty farms, thermale baden, badhuizen en spa’s. Een deel
van deze vormen van saunarecreatie valt bovendien onder zwembaden. Ook vergelijkbare
wellness-voorzieningen bij hotels of andere recreatieve voorzieningen vallen onder het verbod.
Het verbod in onderdeel d ziet op seksinrichtingen en seksbioscopen. Daaronder valt ook
raamprostitutie. Escortdiensten vallen niet onder dit verbod, omdat daarbij geen sprake is van een
inrichting. Wel vallen escortdiensten onder het verbod op het uitoefenen van contactberoepen in
artikel 2.4, net als andere vormen van sekswerk waarbij het niet mogelijk is om een afstand van
ten minste 1,5 meter in acht te nemen.
Ook het openhouden van coffeeshops is verboden, behalve als afhaallocatie (tweede lid). In dat
geval dient de exploitant maatregelen te treffen om 1,5 meter afstand tussen de klanten te
garanderen en de duur van het verblijf zoveel mogelijk beperkt te worden.
Onderdeel f ziet op casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen.
Artikel 2.4. Verboden beroepsuitoefening
Vanaf 11 mei is het uitoefenen van contactberoepen weer toegestaan. Uitzondering hierbij geldt
voor sekswerkers, die voorlopig hun beroep nog niet mogen uitoefenen. Het risico op overdacht
van het virus is bij de uitoefening van hun beroep te groot. Onder het beroep van sekswerker
wordt blijkens de begripsbepaling verstaan het beroep waarin men zich beschikbaar stelt tot het
verrichten van seksuele handeling met een ander tegen betaling.
De beoefenaars van de contactberoepen die vanaf 11 mei zijn toegestaan dienen maatregelen te
treffen om 1,5 meter afstand te garanderen tussen klanten of bezoekers onderling en moeten
vooraf controleren of de klant klachten heeft en zijn verplicht om op afspraak te werken. Het
toezicht hierop ligt niet bij de veiligheidsregio’s maar bij de verantwoordelijke inspecties.
Artikel 2.5. Verboden gebieden en locaties
Dit artikel drukt uit dat de voorzitter bepaalde gebieden en locaties kan aanwijzen waar niemand
zich mag bevinden. Dat gaat verder dan het verbod op samenkomsten (artikel 2.1) en de
verplichting om afstand te houden (artikel 2.2); in dit geval mag niemand zich meer in het gebied
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Zie ook de uitspraak van de Rb. Den Haag (voorzieningenrechter) van 14 april 2020,
ECLI:NL:RBDHA:2020:3379.
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bevinden, behalve de personen genoemd in het tweede lid. Daarnaast gelden de algemene
uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van deze verordening.
Een gebied kan ook een specifieke locatie zijn, zoals een winkel. Ook vakantieparken, campings,
parken, natuurgebieden, zwemgelegenheden en stranden kunnen worden aangewezen indien op
deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het
houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet
in acht nemen daarvan dreigt. De voorzitter kan ook een gebied of locatie aanwijzen indien hij dat
noodzakelijk acht om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.
Het aanwijzen kan bij spoed ook mondeling geschieden. In de aanwijzing kan worden opgenomen
dat deze enkel geldt voor een periode van de dag of week (bijvoorbeeld een weekend).
Onder noodzakelijke werkzaamheden als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, vallen
bijvoorbeeld noodzakelijke werkzaamheden aan woningen en werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor de levering van water, gas en elektriciteit.
Indien het betreffende gebied toegankelijk moet blijven voor andere personen dan genoemd in
het tweede lid, dan kan de voorzitter een specifieke maatregel treffen op grond van zijn wettelijke
(nood)bevelsbevoegdheden.
Artikel 2.5a. Sanitaire voorzieningen
Dit artikel bevat een verbod om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en
douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Het
gaat dan om de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige
kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) en bij parken,
natuurgebieden, jachthavens en stranden. Het risico bestaat dat op deze locaties bij de
gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de
beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar
aanwezige personen in acht wordt genomen. Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op
verspreiding van het coronavirus. Daarnaast zal dit verbod naar verwachting bijdragen aan een
vermindering van het aantal reisbewegingen.
Toiletvoorziening in pretparken, dierentuinen en natuurparken als bedoeld in artikel 2.1, tweede
lid, onderdeel i, vallen niet onder dit verbod en mogen dus gewoon open zijn. Toiletvoorzieningen
in vrij toegankelijke natuurgebieden blijven gesloten.
Artikel 2.6. Beëindiging voorziening openbaar vervoer
Dit artikel ziet op de beëindiging of beperking van voorzieningen voor openbaar vervoer in overleg
met de vervoerder. Onder niet of niet in voldoende mate voldoen aan de eis van verwezenlijking
van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle
in de voorziening aanwezige personen valt ook het niet op adequate wijze zichtbaar duidelijk
maken van dergelijke maatregelen. Onder voorzieningen voor openbaar vervoer vallen ook
veerboten. Het beëindigen of beperken kan bij spoed ook mondeling geschieden.
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Artikelen 2.7 Verboden openstelling onderwijsinstellingen
Dit artikel betreft de kabinetsmaatregelen met betrekking tot onderwijsactiviteiten in
onderwijsinstellingen. Op basis van de aanwijzing van 24 april 2020 wordt het verbod op
onderwijsactiviteiten vanaf 11 mei 2020 versoepeld voor het basisonderwijs en het speciaal
onderwijs.
Gezien de leeftijd van de leerlingen geldt niet de regel dat leerlingen onderling 1,5 meter afstand
moeten houden. Andere maatregelen om het risico van besmetting te beperken zijn opgenomen
in de protocollen ‘Opstart basisonderwijs’ en ‘Opstart Speciaal Basisonderwijs/ Speciaal Onderwijs’
van de sectoren. Het is niet aan de veiligheidsregio’s om toezicht te houden op de naleving van alle
afspraken in deze protocollen en de afspraken die door onderwijssectoren zijn gemaakt met de
minister van OCW over de precieze invulling van het begrip onderwijsactiviteiten, zoals
bijvoorbeeld in de servicedocumenten MBO en HO. Toezicht op het correcte gebruik van de
protocollen en de andere afspraken vindt plaats door signalen over mogelijk ongewenste situaties
door te geven aan de Inspectie van het onderwijs. De inspectie treedt in contact met de
desbetreffende school of onderwijsinstelling of bezoekt zo nodig de school/instelling. Indien
problemen worden geconstateerd die kunnen leiden tot overtreding van onderwijsregelgeving of
tot kwaliteitsproblemen kan de inspectie binnen het reguliere instrumentarium optreden. Indien
er aanhoudend meer leerlingen of studenten aanwezig zijn dan verantwoord is of maatregelen in
het licht van de beperking van de risico’s van besmetting in het protocol aanhoudend overtreden
worden kan de Inspectie van het onderwijs de bevindingen overdragen aan de voorzitter van de
desbetreffende veiligheidsregio, die dan de noodzakelijke maatregelen kan treffen.
Artikelen 2.8 Verboden openstelling kinderopvang
Dit artikel betreft de kabinetsmaatregelen met betrekking tot kinderopvang. Vanaf 11 mei is
kinderopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar weer volledig toegestaan. Gastouders mogen
daarnaast ook kinderen vanaf 4 tot 12 jaar weer opvangen. Voor de buitenschoolse opvang geldt
dat deze opent in hetzelfde ritme als de basisscholen. Daarnaast blijft de kinderopvang fungeren
als noodopvang, indien de beroepskracht-kindratio dit toelaat. Toezicht op de kinderopvang
geschiedt door de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).
Artikel 2.9. Verboden toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg
Dit artikel ziet op de kabinetsmaatregelen inzake toegang tot verpleeghuizen (onderdeel a) en
kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg (onderdeel b). De nieuwe formulering van het artikel
maakt duidelijk dat het niet aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s is om op te treden tegen
verpleeghuizen en woonvormen, maar uitsluitend tegen bezoekers die zonder toestemming van
de beheerder (bestuur, directie of andere persoon die bevoegd is om namens het verpleeghuis of
de woonvorm te handelen) in een verpleeghuis of woonvorm aanwezig zijn. De Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de gang van zaken in verpleeghuizen en woonvormen. Op
basis van de aanwijzing van 24 april 2020 dient de voorzitter op te treden indien verpleeghuizen of
kleinschalige woonvormen, ondanks nadrukkelijke inspanningen van hun kant, problemen ervaren
met het weigeren van bezoekers of derden die de locatie proberen binnen te komen.
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Artikel 3.1. Uitzonderingen
Inherent aan de bevoegdheid om noodverordeningen vast te stellen is de bevoegdheid om
daarvan in concrete gevallen af te wijken. De voorzitter kan derhalve in alle situaties waarin hij dat
noodzakelijk acht, afwijken van de bepalingen in deze verordening. Dit wordt uitgedrukt in
onderdeel c. De voorzitter dient zich daarbij vanzelfsprekend wel te houden aan de opdrachten op
basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid.
Daarnaast bevat artikel 3.1 uitzonderingen voor de betrokken hulpdiensten en toezichthouders
(onderdeel a) en activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen
(onderdeel b). De uitzondering in onderdeel b dient strikt te worden opgevat: ze biedt geen
vrijbrief voor allerhande afwijkingen van de noodverordening ten behoeve van vitale processen,
maar geldt alleen indien de toepassing van een verbod op bepaalde activiteiten de voortgang van
vitale processen in gevaar zou brengen.
De uitzonderingen staan er niet aan in de weg dat de voorzitter in concrete gevallen van zijn
wettelijke (nood)bevelsbevoegdheden gebruikmaakt.
Het schenden van voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid is strafbaar gesteld
in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 4.2. Toezicht
Op basis van de Politiewet 2012 en de Wet veiligheidsregio’s treden de politie en de Koninklijke
marechaussee op ter handhaving van deze verordening. Daaronder valt zowel de feitelijke
handhaving met behulp van de politie (artikel 172, tweede lid, Gemeentewet jo. artikel 39 Wet
veiligheidsregio’s) als de strafrechtelijke sanctionering.
Daarnaast worden in artikel 4.2 toezichthouders aangewezen ten behoeve van de mogelijke
bestuursrechtelijke handhaving van deze verordening. Naast ambtenaren van politie en militairen
van de Koninklijke marechaussee zijn dat ook de door de voorzitter aangewezen toezichthouders
én door de voorzitters aan te wijzen toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren
(boa’s) als bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. Ten opzichte van
de vorige versie van de noodverordening is de aanwijzing van boa’s verruimd omdat nu alle boa’s
kunnen worden aangewezen en niet alleen de boa’s zoals genoemd in artikel 142, eerste lid, onder
a, van het Wetboek van Strafvordering. Voor zover de voorzitter voornemens zou zijn boa’s aan te
wijzen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een ministerie (rijksboa’s) vindt
voorafgaand aan de aanwijzing overleg plaats met het betreffende ministerie.
Artikel 5.1. Bekendmaking en inwerkingtreding
Deze verordening wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van de veiligheidsregio
(www.vrmwb.nl). Van deze verordening wordt voorts mededeling gedaan in het publicatieblad
van de veiligheidsregio.
In verband met de mogelijke verlenging van de maatregelen bevat deze verordening geen
vervaldatum. De verordening zal zo spoedig als mogelijk is ingetrokken worden.

15

Artikel 5.3. Overgangsrecht
Met deze overgangsrechtelijke bepaling wordt voorkomen dat besluiten op basis van de vorige
noodverordeningen (zoals aanwijzingen van uitzonderingen en toezichthouders) hun geldigheid
verliezen.
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