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Bijlage Noodverordening Kennemerland

De afgelopen weken zijn diverse maatregelen landelijk en lokaal genomen om de
verspreiding van het Coronavirus te beperken. Bij deze informeer ik u over de laatste
stand van zaken en het besluit dat ik op 16 maart 2020 heb genomen in het regionale
beleidsteam van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

GRIP 4 en noodverordening Kennemerland
Op 12 en 15 maart 2020 heeft het kabinet ingrijpende maatregelen genomen om de
verspreiding van het Coronavirus te beperken. Deze maatregelen hebben ongelofelijk
veel impact op ons dagelijkse leven. Alles wat normaal was, is nu anders. Het is
belangrijk, zo niet van levensbelang, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de
maatregelen serieus neemt.

In de VRK wordt al sinds februari 2020 gewerkt aan maatregelen om de verspreiding van
het Coronavirus te beperken. Op 10 maart 2020 is de veiligheidsregio opgeschaald naar
een GRIP 4 (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure). De
multidisciplinaire coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten (inclusief gemeenten)
verloopt daarmee op het hoogste niveau. Met de GRIP4 wordt ook uitgedrukt dat het
gaat om een grootschalige crisis, waarbij sommige bevoegdheden van de
burgemeesters overgaan naar de voorzitter van de VRK. Hiermee wordt een doelmatige
en slagvaardige hulpverlening verzekerd. Als voorzitter van de veiligheidsregio heb ik
regelmatig overleg met de andere voorzitters van de veiligheidsregio’s en de minister.
Op 16 maart hebben we landelijk overleg gehad over de maatregelen en het opstellen
van een noodverordening.

Op 16 maart 2020 heb ik als voorzitter van de VRK, gehoord de burgemeesters van de
gemeenten die behoren tot de VRK, de hoofdofficier van justitie en de chef van de
politie-eenheid Noord-Holland, besloten voorschriften vast te stellen ter voorkoming van
verdere verspreiding van het coronavirus (noodverordening COVID-19 VRK). Deze
noodverordening geeft uitvoering aan de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg
en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 13 maart 2020 en de
maatregelen die het kabinet op 15 maart 2020 heeft afgekondigd.
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In de noodverordening is bepaald welke samenkomsten van meer dan 100 personen
verboden zijn en welke inrichtingen gesloten moeten zijn. Ook regelt de noodverordening
het toezicht en de strafbaarstelling. Door middel van een aanwijzingsbesluit zijn alle
gemeentelijke boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en APV-toezichthouders
bevoegd gemaakt om naleving van de noodverordening te bevorderen. Deze
noodverordening is landelijk afgestemd zodat veiligheidsregio’s zoveel mogelijk een
gelijke lijn hanteren. In de bijlage kunt u de noodverordening nalezen.

Zoals de minister-president heeft aangegeven gaat het om een langdurige crisis die
iedereen in de samenleving raakt. Als veiligheidsregio werken hulpverleningsdiensten,
gemeenten en organisaties samen om mensen zo veilig en gezond mogelijk te houden.
De burgemeesters binnen de veiligheidsregio Kennemerland staan formeel en informeel
samen om deze crisis aan te pakken. Formeel in de GRIP 4 opschaling en informeel
door elkaar goed te informeren en schouder aan schouder te werken aan passende
maatregelen voor onze inwoners.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


