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Op 14 oktober 2020 om 22.00 uur is een nieuwe noodverordening van kracht geworden. Deze 
noodverordening geeft uitvoering aan de laatste aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. In de bijlage kunt u de noodverordening nalezen.  

Strengere maatregelen om besmettingen terug te dringen
Dinsdag jl. zijn tijdens een landelijke persconferentie van de minister-president en de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport nieuwe maatregelen aangekondigd die er voor moeten zorgen 
dat het aantal besmettingen daalt. De maatregelen zijn erop gericht om in te grijpen op die 
plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Het bezoek in eigen woning is 
beperkt tot 3 gasten per dag. Daarnaast blijft thuiswerken de norm, tenzij dat echt niet anders kan.   
 
Deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief kan aandienen: een samenleving 
waarin we het virus onder controle houden. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat 
er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn voor vermindering van het 
aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg, voordat de maatregelen heroverwogen 
worden.

Welke nieuwe maatregelen gelden in de nieuwe noodverordening?
 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. 

De eerder genomen maatregelen die zijn gericht op het aanpakken van illegale feesten zijn nog 
steeds van kracht. Het dragen van mondkapjes blijft een dringend advies, wel heeft de 
Rijksoverheid aangegeven te werken aan een wettelijke verplichting. De ontheffing op het 
maximum van 30 personen die aan instellingen was verleend voor samenkomsten in panden van 
regionaal belang zijn met de nieuwe noodverordening komen te vervallen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  


