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Geachte leden van de gemeenteraden van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,   
 
 
'Het zijn bizarre tijden'  
 
Woorden die ik de afgelopen maanden veel heb gebruikt. Meer dan me lief is. Want wie had 
gedacht dat we in het jaar van 75 jaar vrijheid door een onzichtbare vijand juist zouden worden 
beperkt in onze vrijheden. Ik niet.   
 
We kunnen elkaar niet zondermeer opzoeken, we blijven op afstand van onze ouderen en 
kwetsbaren en we zitten gekluisterd aan de buis als de premier nieuwe maatregelen aankondigt. 
Het is nog niet zo lang geleden dat de Intensive Care-afdelingen van onze ziekenhuizen overvol 
raakten en de druk op het personeel in de zorg onmenselijk hoog was. Gelukkig lijkt het erop dat 
we het virus langzaam onder controle hebben, de ziekenhuizen de reguliere zorg weer oppakken 
en de samenleving steeds meer vrijheden terugkrijgt. Dat is wat wij samen voor elkaar hebben 
gekregen. Door ons samen aan de maatregelen te houden.  
 
Op 11 maart 2020 werd het virus door de World Health Organization (WHO) officieel als pandemie 
erkend en op 12 maart zijn alle veiligheidsregio's in Nederland opgeschaald naar GRIP-4. Daarmee 
is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de 
veiligheidsregio. Over de afgelopen periode tot 1 juni doe ik met bijgevoegde rapportage verslag 
aan de gemeenteraden van Noord-Holland Noord. Deze rapportage is via deze link te downloaden.    
 
Ik hecht er waarde aan om in deze aanbiedingsbrief een aantal zaken met u te delen en te duiden.  
  
Allereerst, in de afgelopen maanden heb ik zes opeenvolgende noodverordeningen vastgesteld. Ik 
denk dat het meerwaarde heeft als ik het proces hier kort schets. Voorafgaand aan ieder besluit 
van het kabinet betreffende COVID-19 mag het Veiligheidsberaad - alle voorzitters van de 
Veiligheidsregio's bijeen - een advies aan de ministers uitbrengen. Vervolgens neemt het kabinet 
een besluit en brengt dit naar buiten via de bij u bekende persconferenties. Daarna komt er vanuit 
de minister VWS een aanwijzingsbesluit naar de regio gevolgd door een modelnoodverordening. In 
Noord-Holland Noord bespreken wij de verordening in het Regionaal Beleidsteam en vervolgens 
stel ik deze als voorzitter vast. In geen geval zijn wij afgeweken van de aanwijzingen van de 
minister. Deze gelden immers als een bevel.  
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Daarnaast heeft de minister ruimte gegeven voor regionaal maatwerk. In Noord-Holland Noord heb 
ik een aantal besluiten genomen specifiek voor onze regio. Zowel in het aanwijzen van verboden, 
als in het verlenen van ontheffingen. U leest ze in het verslag. Deze interventies zijn altijd in overleg 
gedaan met het Regionaal Beleidsteam (RBT) of waar noodzakelijk met de burgemeester van de 
betreffende gemeente.   
 
Voor het komen tot een besluit heb ik gebruik gemaakt van het zogeheten BOB-model 
(beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming). Dat betekent dat ik bij een verzoek van een van 
de burgemeesters eerst een objectief beeld laat vormen met informatie van bijvoorbeeld 
handhaving, collega-burgemeesters of het Regionaal Operationeel Team (ROT). Vervolgens 
bepaal ik op basis van dat beeld mijn oordeel en neem ik een besluit. Wellicht ten overvloede, dit 
geldt ook voor de burgemeester van Alkmaar. Deze bewandelt dezelfde route.   
 
In mijn beoordeling van verzoeken heb ik in bijzondere gevallen naast de objectieve informatie ook 
de brede maatschappelijke wens laten meewegen. Ik refereer hiervoor bijvoorbeeld aan de 
vrijstelling om erehagen bij uitvaarten en muziek bij verzorgingstehuizen toe te staan. Binnen alle 
maatregelen die er zijn, vond ik samen met de collega-burgemeesters dat er ook nog zoiets is als 
medemenselijkheid.   
 
In Noord-Holland Noord is handhaving nooit het uitgangspunt geweest. De noodverordening is er 
niet primair om te handhaven. Deze is opgesteld met het doel om de verspreiding van het virus in 
te dammen. Handhaving is het sluitstuk van de oplossing. In Noord-Holland Noord zijn we 
uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners en hebben we ingezet op 
positieve communicatie. Vele inwoners hebben zich ook goed aan de maatregelen gehouden. 
Waar het niet goed ging, zijn de mensen eerst aangesproken. De volgende stap was het 
daadwerkelijk schrijven van boetes. Dit laatste gold gelukkig voor een zeer kleine groep die zich 
herhaaldelijk niet aan de regels hield. Het geven van vertrouwen en het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid past bij onze regio.   
 
Ik wil mijn waardering overbrengen aan mijn collega-burgemeesters in de regio. Ik dank ze hartelijk 
voor de constructieve wijze waarop zij hebben meegedacht en medeverantwoordelijkheid hebben 
genomen in de afgelopen periode. Dat geldt in het bijzonder voor de collega's die wekelijks in het 
RBT aanwezig waren. Uiteraard gaan de complimenten ook uit naar de organisatie van 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, politie, gemeenten en 
zorgketenpartners. Zij hebben keihard gewerkt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

We zijn inmiddels drie maanden verder. Nederland en zo ook onze regio is op zoek naar het 
nieuwe 'normaal'. We doen ons uiterste best en tegelijkertijd zien we dat de lockdown eenvoudiger 
is dan het versoepelen van de maatregelen. De ruimte die we krijgen en de positieve cijfers van het 
RIVM lijken de samenleving te bewegen tot meer discussie en het nemen van meer vrijheden. Toch 
zijn we er nog niet. We willen en moeten een tweede golf voorkomen. Daarom geef ik met dit 
document niet alleen rekenschap. Ik kijk ook vooruit. Dan zie ik dat wij moeten blijven 
samenwerken. Om dit virus onder controle te krijgen. Om te zorgen dat onze kwetsbaren veilig zijn. 
Om het zorgpersoneel niet in de kou te laten staan. Laten we daar samen voor gaan.   
 
Zorg goed voor elkaar. Blijf gezond.   
 
De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 
Piet Bruinooge  
  
 
 


