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Nieuwe noodverordening  
Vanaf dinsdag 29 september 2020 18:00 uur geldt de ‘14e Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Hollands Midden’. 
De belangrijkste aanpassingen zijn: 

 een gezelschap bestaat uit maximaal 4 personen (uitgezonderd eenzelfde huishouden en 
personen tot en met 12 jaar); 

 buiten maximaal 40 personen (die geen gezelschap vormen); 
 binnen maximaal 30 personen per ruimte (die geen gezelschap vormen); 
 horeca sluitingstijd: 22:00 uur (inloop 21:00 uur); 
 sportkantines zijn helemaal gesloten; 

 registratie bij contactberoepen. 
 
Ten opzichte van de vorige noodverordening gelden er in veiligheidsregio Hollands Midden nieuwe 
landelijke maatregelen om de snelle toename van coronabesmettingen te stoppen. In deze 
maatregelen wordt er onderscheid gemaakt tussen regels die gelden voor ‘binnen’ en ‘buiten’. 

 
Registratieplicht voor contactberoepen 

Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren. Deze gegevens worden 14 
dagen door de exploitant bewaard ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD en 
daarna vernietigd. 
Uitgezonderd van deze registratieplicht zijn: (para)medische zorgverleners, sekswerkers, 
mantelzorgers, geestelijk bedienaars, toezichthouders, handhavers en medewerkers van de 
hulpdiensten of personen die werkzaam zijn bij een justitiële inrichting.  
 

Maatregelen voor de horeca 
In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot 
elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats en leven ze 
hygiënemaatregelen (o.a. handen wassen en niezen in elleboog) na. Daarnaast vindt er altijd een 
reservering en gezondheidscheck plaats. Eet- en drinkgelegenheden (waaronder ook coffeeshops, 
shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs) in 

heel Nederland laten vanaf 21 uur geen nieuwe bezoekers meer toe worden. Om uiterlijk 22.00 uur 
sluiten eet- en drinkgelegenheden hun deuren. 

 
Samenkomsten >50 personen niet meer toegestaan 
Met ingang van de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet op 28 september bekend heeft 
gemaakt zijn samenkomsten van meer dan 50 personen niet meer toegestaan. De meldplicht voor 
organisatoren van samenkomsten voor meer dan 50 personen, zoals benoemd in de 12e en 13e 

noodverordening, komt dan ook te vervallen. Hiervoor zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt zoals 
raadsvergaderingen en kerkbijeenkomsten. 
 
Ontheffing voor gebouwen van regionale betekenis 
De Veiligheidsregio Hollands Midden verleent ontheffing aan 9 culturele instellingen in de regio 
zodat zij meer dan 30 bezoekers per voorstelling mogen ontvangen. De bestaande RIVM-richtlijnen 
en overige bepalingen uit de noodverordening moeten hierbij uiteraard gewaarborgd worden. Het 

gaat om een uitzondering op de maatregel van het kabinet dat in binnenruimten nog maar 30 
personen zijn toegestaan. Het kabinet staat deze uitzondering aan de veiligheidsregio’s toe bij 
‘gebouwen die van groot belang zijn voor de regio’. 
Dat zijn: 

 De Goudse Schouwburg, Gouda 
 Sint Janskerk, Gouda (alleen voor de concerten) 

 Theaterhangaar 1, Katwijk 
 De Leidse Schouwburg, Leiden 
 Stadsgehoorzaal, Leiden 
 Theater Ins Blau, Leiden 
 Gebr. De Nobel, Leiden 
 De Muze, Noordwijk (alleen voor het theater-programma) 
 Parkvila, Alphen aan den Rijn (alleen voor het theater-programma) 

 
De ontheffingen worden tijdelijk verleend en zijn in eerste instantie van kracht tot 19 oktober 
2020. Onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de besmettingen en besluiten van het kabinet 



beoordeelt de veiligheidsregio daarna of meer instellingen in aanmerking kunnen komen, of dat er 

juist afgeschaald moet worden. 

 
 
RBT 29 september 
In het RBT is een lijn afgesproken over een drietal openstaande vragen: 
 
Mondkapjes:  

In de VRHM is er geen verplichting tot het dragen van mondkapjes in winkels of openbare ruimte. 
We blijven aangesloten bij het landelijk advies van het kabinet en RIVM: mondkapjes verplicht in 
OV en mondkapjes advies bij personenvervoer boven de 12 jaar. Mocht het kabinet of RIVM anders 
besluiten wordt dit standpunt heroverwogen.  
 
Doorstroomlocaties:  

Wat betreft het aantal bezoekers op doorstoomlocaties gaan gemeenten inventariseren om welke 
locaties dit gaat en vervolgens met inachtname van de 1,5m afstand beoordelen hoeveel mensen 
er in totaal op doorstroomlocaties aanwezig mogen zijn. Dit wordt afgestemd tussen gemeente, 
veiligheidsregio en de specifieke locatie. Totdat concrete maatregelen met de locaties zijn 
afgestemd blijven de huidige regels gelden. Formeel hoeft deze maatregel pas op 5 oktober in te 

gaan.  
 

 
Landelijk initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ 
Sinds maart staat ons leven in het teken van corona. Na ruim een half jaar slaat coronamoeheid 
toe, juist nu besmettingen weer toenemen. Ondernemers krijgen harde klappen, banen zijn 
onzeker en jongeren worden beperkt in hun doen en laten. Mensen voelen zich sneller eenzaam, 
zeker nu de dagen korter worden, het virus hardnekkig blijft en we niet weten wanneer ons leven 
weer normaal wordt. 

Volhouden wordt dus lastiger. Daar hebben we elkaar heel hard bij nodig. Daarom start vanaf 6 
oktober het landelijk initiatief  ‘Aandacht voor elkaar’. Een initiatief om nog meer naar elkaar om te 
zien. En om aandacht te hebben voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Zo blijven we 
elkaar vasthouden, ook als we afstand houden.  
 
Startsein 6 oktober in Den Bosch 

Aandacht voor elkaar is een initiatief van de Rijksoverheid binnen de context van de campagne 
#alleensamen. Op dinsdag 6 oktober geven minister-president Mark Rutte en minister Hugo de 

Jonge hiervoor het startsein in Den Bosch. Zij gaan hier in gesprek met mensen met een bijzonder 
verhaal of initiatief, dat anderen inspireert om meer ‘aandacht voor elkaar’ te hebben. 
Initiatieven delen 
Inwoners wordt gevraagd om te zien naar mensen om hun heen. Mooie initiatieven en ideeën 
kunnen gedeeld worden via #aandachtvoorelkaar en via de website www.aandachtvoorelkaar.nl 

 
Lokaal 
Dinsdag 6 oktober staat uitzending van Bollenstreek Omroep heel de dag in het teken van 
‘Aandacht voor elkaar’. De drie burgemeesters uit onze gemeenten nemen ook deel aan deze 
uitzending. De komende tijd zal het college ook extra aandacht besteden aan verbinding met de 
inwoners, ondernemers en organisaties. Ook de belactie van het college van Hillegom sluit hierbij 
aan.  

In Hillegom start op deze week een campagne om aandacht te vragen voor eenzaamheid in deze 
tijden van corona.  
 
 
 
Evenementen:  

Zodra er nieuwe maatregelen worden afgekondigd door het Kabinet neemt ons team Vergunningen 
nauwkeurig alle evenementen door die voor de periode van de maatregelen staan gepland. Voor 
evenementen die buiten de reglementen vallen wordt direct contact opgenomen met de 
organisator.  

 
 
Met vriendelijke groet 

namens het college, 
 
Arie van Erk 

http://www.aandachtvoorelkaar.nl/


burgemeester 


