
 

Van: Kessels, Peter 
Verzonden: maandag 30 november 2020 18:41 
Onderwerp: Intrekkingsbesluit 18e noodverordening COVID-19 VRHM  
 
Geachte leden van de gemeenteraden in de veiligheidsregio Hollands Midden, 
 
Bijgaand ontvangt u het getekende Intrekkingsbesluit 18e Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Hollands Midden. 
 
Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet 
vervangt de door de voorzitter veiligheidsregio vastgestelde noodverordening. Nu een 
noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter veiligheidsregio de 18e 
Noodverordening van 18 november 2020 in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-
19 in werking treedt. De betreffende aanwijzing van de minister van VWS d.d. 30 november 2020 is 
ook bijgevoegd. 
 
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, 

 

 
drs. P.J.F. (Peter) Kessels │ afdelingsmanager Strategie en Beleid 
Staf 
Afdeling Strategie en Beleid 
  
Veiligheidsregio Hollands Midden / Brandweer Hollands Midden 
Bezoekadres: Rooseveltstraat 4a │ 2321 BM Leiden 
Postadres: Postbus 1123 | 2302 BC | Leiden 
 
www.vrhm.nl │www.brandweer.nl/hollandsmidden 
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INTREKKING 18e NOODVERORDENING COVID-19  
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN 18 NOVEMBER 2020 
 
 
 
De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden,  
 
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s; 
 
gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de 
minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020 (nr. 1790564-215027-PDC19); 
 
constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de 
voorzitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de bestrijding van Covid-19; 
 
 
besluit:  
 
 

Artikel 1 

De 18e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 18 november 2020 wordt 
ingetrokken.   
 
 

Artikel 2 

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Hollands Midden 
(www.vrhm.nl) en treedt in werking met ingang van 1 december 2020. Dit besluit wordt tevens zo 
spoedig mogelijk in het Blad Gemeenschappelijke Regeling gepubliceerd.  
 
 

Artikel 3 

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking 18e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Hollands Midden 18 november 2020. 
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Vastgesteld op 30 november 2020 te Leiden om 18:30 uur. 
 
 
DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN, 

drs. H.J.J. Lenferink 
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Toelichting 
 
 
Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze 
wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet 
langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 
november 2020 in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Dit 
intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van de veiligheidsregio 
(www.vrhm.nl), op de websites van de betrokken gemeenten en in het Blad Gemeenschappelijke 
Regeling. 
 



Hoogachtend, 

de minister van Vol. _ezo 
We 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Voorzitters veiligheidsregio's 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Bezoekadres 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.ni  

3 0 NOV. 2020 

Datum 
Betreft 	Aanwijzing intrekking opdrachten miv 1 december 

Kenmerk 
1790564-215027-PDC19 

Bijlage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Geachte voorzitter, 

Met ingang van 1 december 2020 treden de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, 
de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regelingen in werking. 
Daarom trek ik mijn aanwijzingen van 14 oktober 2020 en 18 november 2020 in 
met ingang van 1 december 2020. 

Noodverordeningen 

Ik geef u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op grond van 
artikel 7 van de Wet publieke gezondheid, met inachtneming van artikel 39 van de 
Wet veiligheidsregio's, opdracht om: 

a. de noodverordening die is vastgesteld op grond van mijn bovengenoemde 
aanwijzingen met ingang van 1 december 2020 in te trekken; en 

b. geen noodverordening vast te stellen ter bestrijding van de epidemie van covid-
19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, of een directe dreiging daarvan. 

Hugo de Jonge 
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