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Bijlage Noodverordening Kennemerland 

 

 

Bij wil ik u informeren over de nieuwe noodverordening die vandaag is vastgesteld, in afstemming met het 

regionaal beleidsteam van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). In het regionaal beleidsteam hebben 

onder andere alle burgemeesters van Kennemerland zitting.     

 

GRIP 4 en noodverordening Kennemerland  

Zoals ik u al eerder heeft gemeld is 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 28 april heeft een landelijk overleg plaatsgevonden over 

de nieuwe noodverordening. Deze noodverordening is landelijk afgestemd zodat veiligheidsregio’s zoveel 

mogelijk een gelijke lijn hanteren.  

 

Op 28 april 2020 heb ik, als voorzitter van de VRK, de burgemeesters van de gemeenten die behoren tot de 

VRK, de hoofdofficier van justitie en de chef van de politie-eenheid Noord-Holland gehoord over de 

noodverordening. Op basis daarvan heb ik besloten de landelijke voorschriften vast te stellen ter voorkoming 

van verdere verspreiding van het coronavirus (noodverordening COVID-19 VRK). Deze noodverordening geeft 

uitvoering aan de diverse 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.   

 

De volgende nieuwe voorwaarden zijn opgenomen in de noodverordening: 

Sporten voor kinderen en jongeren vanaf 29 april: 

- Kinderen en jongeren krijgen meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële 

wedstrijden). 

- Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. 

- Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan 

met 1,5 meter afstand ertussen. 

- Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen 

daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. 

- Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand 

in acht nemen. 



 

 

 

Scholen vanaf 11 mei: 

- Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang 

openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen 

dat zij naar school gaan. 

 

Evenementen (tot 1 september): 

- Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september. 

 

Alle andere voorwaarden worden voortgezet. De minister-president zal op 12 mei bekend maken of verdere 

versoepeling van maatregelen mogelijk is en op welke wijze.  

 

Wij gaan langzaam weer naar een versoepeling van de landelijke maatregelen. Iedereen merkt dat de 

maatregelen ongelofelijk veel impact hebben op ons dagelijkse leven. Tegelijkertijd zijn ze noodzakelijk om 

verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te tegen te gaan. In de Veiligheidsregio Kennemerland 

bereiden wij ons voor op de 1,5 meter samenleving. Met de versoepeling van de maatregelen komt er weer 

meer verantwoordelijkheid bij het lokaal bestuur te liggen. We verwachten meer een grotere dilemma’s als het 

gaat om de afweging tussen gezondheid, economie en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Mogelijk ook 

vragen die bij u als raadslid leven. 

 

Ik wil meegeven dat de burgemeesters binnen de veiligheidsregio Kennemerland formeel en informeel goed 

samenwerken 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. In onze 

overleggen proberen we lokaal maatwerk toe te passen waar mogelijk en voeren we regionaal beleid waar het 

noodzakelijk is om deze crisis zo goed mogelijk aan te pakken.      

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

 

 

 


