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Geachte burgemeesters, 

In navolging van de aangekondigde maatregelen tijdens de persconferentie van de minister-president 

op 19 mei 2020, heb ik op 26 mei jl. een nieuwe aanwijzingsbrief (nr. 1693632-205523-PG) 

ontvangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van 

Justitie en Veiligheid. Deze aanwijzing is volledigheidshalve ook bij deze brief als bijlage gevoegd.   

 

Deze nieuwe aanwijzing is verwerkt in een landelijke model-noodverordening. Op basis van dit 

landelijke model is bijgaande ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 01 juni 

2020’ tot stand gekomen.  

 

De ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 01 juni 2020’ heb ik digitaal aan u 

voorgelegd. Hierbij bent u in de gelegenheid gesteld om eventueel bezwaar aan te doen aantekenen 

tegen deze nieuwe noodverordening van de VRH, indien het belang van uw gemeenten naar uw 

mening onevenredig zou worden geschaad (conform artikel 39, vierde lid, Wet veiligheidsregio’s).  

 

In deze regionale consultatie is verzocht om het via de noodverordening mogelijk te maken om ook 

terrassen op buitensportlocaties te openen (bijvoorbeeld een terras bij een sportkantine). In de 

eerder genoemde aanwijzing is echter opgenomen dat paracommerciële eet- en drinkgelegenheden 

die onderdeel zijn van buitensportaccommodaties (verenigingskantines) gesloten blijven. Inherent 

hieraan is dat ook de terrassen van paracommerciële eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn 

van buitensportaccommodaties (verenigingskantines) gesloten blijven.  

 

In de vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van 28 mei jl. hebben wij afgesproken dat 

regionale beleidskeuzes of interpretaties moeten passen binnen de eerder genoemde aanwijzing. Ik 

ben van mening dat het inwilligen van dit verzoek niet passend is binnen deze aanwijzing. Om deze 

reden is de noodverordening op dit punt niet aangepast.  

 

Op dinsdag 02 juni vindt een extra vergadering van het Veiligheidsberaad plaats. Het knelpunt met 

betrekking tot de terrassen op buitensportlocaties, dat in de praktijk leidt tot onmogelijkheden in de 

handhaving, zal ik in deze vergadering aan de orde stellen.  

 

Voor de overige inhoud van de noodverordening geldt dat er geen bezwaren zijn ingediend. 

 

De nieuwe noodverordening (citeertitel: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van  

 

 

 

Aan de burgemeesters in de Veiligheidsregio Haaglanden 
 
 
 

 
 
 
 
  

Datum: 29 mei 2020 

Onderwerp: Noodverordening COVID-19 VRH van 01 juni 2020. 
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01 juni 2020) is zojuist gepubliceerd op de website van de VRH (www.vrh.nl) en treedt per 01 juni 

2020 in werking.   

 

Informeren van Commissaris van de Koning, raden en OM 

Overeenkomstig de eerder gemaakte afspraken in het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de VRH, 

verzoek ik u om voorliggende brief met de nieuwe noodverordening zo spoedig mogelijk door te 

geleiden naar uw raden en de betrokken ambtelijke diensten binnen de gemeenten. Tevens verzoek 

ik u zo spoedig mogelijk informatie over de verordening op te nemen op uw gemeentelijke website. 

De Commissaris van de Koning en het Openbaar Ministerie worden door mij separaat geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

J.W. Remkes  

Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Haaglanden 
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