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Op 15 juli 2020 wordt weer een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening geeft uitvoering 
aan de laatste aanwijzingen van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van 
Justitie en Veiligheid. In de bijlage kunt u de noodverordening nalezen.  

Verduidelijking versoepeling maatregelen 
Naar aanleiding van de laatste aanwijzing van de minister is gebleken dat het nodig was om bepaalde punten 
te verduidelijken. De minister heeft de voorzitter op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid, met in 
achtneming van artikel 39 van de wet Veiligheidsregio’s opdracht gegeven om enkele maatregelen, met ingang 
van 15 juli 2020, daarom aan te passen. 
De algemene norm is: houd 1,5 meter afstand van elkaar. Op deze regel geldt per 15 juli een aantal extra 
uitzonderingen. Gehandicapte personen die in dezelfde woongroep wonen, hoeven onderling geen afstand te 
houden. Kinderen t/m 17 jaar hoeven (zoals bekend) onderling ook geen afstand te houden, maar moeten dit 
wél zodra zij op een MBO of HBO onderwijslocatie of een universiteit zijn.

In de nieuwe noodverordening is verduidelijkt dat de mondkapjesplicht niet geldt wanneer twee personen 
(inclusief de bestuurder) in het voer- of vaartuig zitten, bijvoorbeeld wanneer je alleen met de taxi gaat. Bij drie 
personen geldt de mondkapjesplicht wel.

In de nieuwe noodverordening is vastgelegd dat het in sommige gevallen mogelijk is verpleeghuizen te 
bezoeken waar coronabesmettingen voorkomen. Dit geldt onder meer voor structurele vrijwilligers en 
behandelaars van bewoners met een psychische stoornis of chronische aandoening. Daarnaast is bezoek 
mogelijk geworden aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn komen te overlijden.

Ten slotte zijn sauna en wellness toegevoegd als activiteit waar placering noodzakelijk is.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  


