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Geachte meneer/mevrouw, 

 

De afgelopen week is veiligheidsregio Kennemerland boven de signaalwaarde van 7 

positief geteste personen per 100.000 inwoners gekomen. Hiermee gaat de situatie in  

veiligheidsregio Kennemerland van waakzaam naar zorgelijk.  

 

Daarom hebben de ministers van VWS en Justitie en Veiligheid dinsdagavond een 

spoedoverleg belegd met de voorzitters van de veiligheidsregio’s waar de signaalwaarde 

meerdere dagen achtereen boven de 7 is gebleven. Aan de voorzitters van de 

veiligheidsregio’s waar de situatie zorgelijk is, is verzocht om samen met de ministers 

met een pakket aan maatregelen te komen om de besmettingen te beperken. Ik wil u in 

deze brief informeren over de analyse van de besmettingen en de maatregelen die 

binnen Kennemerland worden genomen.  

 

Analyse besmettingen 

Op het coronadashboard van het rijk vindt u de dagelijkse cijfers van de 

veiligheidsregio’s en gemeenten. De GGD en het Outbreak Management Team maken 

een analyse van de besmettingen om na te gaan waar clusterbesmettingen 

plaatsvinden. Op basis van de analyse blijkt dat veel besmettingen plaatsvinden onder 

jongeren, in de huiselijke kring en op het werk. Afgelopen week valt in Kennemerland 

vooral de besmettingen bij scholen, zorginstellingen en sportverenigingen op.  

 

Bij scholen zijn het veelal individuele besmettingen van docenten of leerlingen. In 

zorginstellingen zien we besmettingen bij medewerkers en bewoners over en weer.  

 

 

 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/


 

 

Maatregelen  

Voor Kennemerland zitten we nu in de fase zorgelijk. Ik heb daarom besloten, in overleg 

met de burgemeesters in Kennemerland, om de volgende maatregelen te nemen. Onze 

focus ligt op intensivering van communicatie en handhaving voor een aantal sectoren. 

Daarnaast zetten we in op aanvullende maatregelen bij scholen, zorginstellingen en 

inzet op illegale feesten.  

 

Communicatie 

1. Doelgroepen communicatie (jongvolwassenen 20-29 jaar, studenten en 

migranten). Intensivering van communicatie gericht op specifieke doelgroepen 

waar verhoogd risico op besmettingen covid-19 wordt gezien c.q. een groter 

verspreidingsrisico wordt verwacht. Dit vindt regionaal en in de gemeenten 

plaats. We gebruiken hiervoor de bestaande netwerken en zetten waar mogelijk 

rolmodellen in. We sluiten hierbij aan op landelijke communicatiecampagnes.  

 

2. Gerichte communicatie op organisaties (bedrijven, instellingen e.d.) om de 

maatregelen weer aan te scherpen om zo besmettingen te voorkomen.  

 

3. Benaderen stakeholders binnen de sectoren met extra risico op 

besmettingscluster (bijv. sportverenigingen, scholen, supermarkten, horeca, etc.) 

door GGD en gemeenten om ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om 

zich te houden aan de coronamaatregelen, het voorzien in faciliteiten en het 

houden van toezicht en het aanspreken op gedrag. 

Handhaving 

4. Stringent handhavingsbeleid wordt voortgezet. De afgelopen periode zijn er veel 

waarschuwingen gegeven aan bedrijven die zich niet houden aan de 

coronamaatregelen. In een aantal gevallen is bij herhaaldelijke overtredingen of 

excessen horeca tijdelijk gesloten.  

 

5. Extra controle en handhaving op sectoren waar we besmettingen zien, zoals 

sportverenigingen.  

 

Additionele maatregelen 

6. Uitwerken van afspraken met zorginstellingen over de wijze waarop de 
organisaties maatregelen nemen om verspreidingsrisico tegen te gaan 
(opschalingsplan), waarbij ook ruimte is voor situationeel handelen. Denk hierbij 
aan het beperken mobiliteit medewerkers, preventief gebruik persoonlijke 
beschermingsmiddelen en bezoekregelingen. 
 

7. Uitwerken van afspraken met onderwijs over de wijze waarop scholen 
maatregelen hebben genomen (toezicht) en nog moeten gaan treffen (advies) 
om verspreidingsrisico tegen te gaan, waarbij oog bestaat voor de specifieke 
situatie van de onderwijsinstelling. 
 



 

 

8. Inzet op tegengaan illegale feesten in Kennemerland. De afgelopen maanden 

zien we regelmatig illegale feesten in recreatiegebieden in Kennemerland waar 

de coronamaatregelen niet in acht worden genomen. Hier wordt steeds direct 

tegen opgetreden. Ik ben voornemens om op basis van de noodverordening 

(recreatie)gebieden aan te wijzen waar mensen in de nachtelijke uren zich niet 

mogen ophouden. Dit met als doel om illegale feesten te voorkomen.  

 

9. In de zomerperiode hebben we al een extra een maatregel genomen door de 

stranden van Zandvoort en Bloemendaal aan te wijzen als locaties waar een 

verbod op geluidsapparatuur en muziekinstrumenten geldt in verband met 

feesten op de stranden. Deze maatregel heeft een goede preventieve werking 

en loopt tot 1 oktober. Indien noodzakelijk wordt het voortgezet.  

 

De minister van VWS heeft besloten om additionele maatregelen te nemen in de 

veiligheidsregio’s die nu in de categorie zorgelijk vallen. Het gaat om de volgende 

maatregelen: 

- de horeca mag vanaf 24:00 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten, muziek 

moet om 24:00 uur uit en om 1:00 uur sluiting;  

- Verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten; 

- Meldplicht voor organisaties voor samenkomsten van meer dan 50 personen. 

 

De noodverordening wordt aangepast op basis van een aanwijzing van de minister en 

zal op zondag 20 september om 18:00 uur ingaan.  

 

Ik hoop u hiermee, mede namens de burgemeesters, voldoende te hebben 

geïnformeerd.  

 

Hoogachtend,  

De voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland 

 

 

 

mw. M. Schuurmans-Wijdeven  

 

 

 


