
 

 

Typ geadresseerde 

Aan Gemeenteraden 

Van Voorzitter veiligheidsregio Kennemerland, mw. Schuurmans-Wijdeven 

Onderwerp Nieuwe noodverordening COVID-19 

datum 18 november 2020 

Bijlage Noodverordening Kennemerland 

 

 

Op 19 november 2020 om 00:00 uur wordt een nieuwe noodverordening van kracht. Deze 

noodverordening geeft uitvoering aan de laatste aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en minister van Justitie en Veiligheid. In de bijlage kunt u de noodverordening 

nalezen.   

 

Terug naar de maatregelen van 13 oktober  

Op de persconferentie van dinsdag 17 november hebben de ministers bekend gemaakt dat de 

extra maatregelen, die de afgelopen twee weken van kracht waren worden opgeheven en dat we 

weer terug gaan naar de maatregelen van 13 oktober: 

 

• In binnenruimtes geldt een maximum aantal personen van 30 personen per zelfstandige 

ruimte. 

• Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen, 

met uitzondering van een gezamenlijk huishouden. 

• Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren, met uitzondering van hotels voor 

hotelgasten, uitvaartcentra en de luchthaven voorbij de security check. Afhaal blijft wel 

mogelijk. Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. 

• Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Levensmiddelenwinkels mogen 

wel langer open blijven. 

• Tussen 20:00 uur en 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd. 

• Tussen 20:00 uur en 07:00 uur is het niet toegestaan om alcohol op zak te hebben of te 

nuttigen in de openbare ruimte. 

• Coffeeshops zijn tot 20.00 uur alleen open voor afhalen.  

• Evenementen zijn verboden met enkele uitzonderingen voor bijv. wedstrijden.  

• Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen 

individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet 

toegestaan. Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband toegestaan, die sport 

beoefenen op de eigen club.  

 



 

 

Herstel van weeffouten en verduidelijking 

In deze noodverordening zijn een aantal weeffouten hersteld met als doel éénduidiger te zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn o.a. de voorwaarden voor het organiseren van samenkomsten en 

contactberoepen, uitzonderingen bij eet- en drinkgelegenheden en het verbod in groepsverband 

zingen en schreeuwen. Daarnaast zijn er een aantal aanpassingen gedaan om te voldoen aan de 

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) die van kracht wordt. 

 

De bijgevoegde noodverordening is hierop aangepast.  

 

  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

 

 

Hoogachtend, 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, 

 

 

 

                                                         

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven 

 

 


