FAQ (bij de noodverordening van 1 juni 2020)
Algemeen
V: Waarom zijn de noodverordeningen van de verschillende veiligheidsregio’s niet identiek?
A: De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s proberen zoveel mogelijk om in de aanpak en handhaving
van de coronamaatregelen eenduidig op te treden. Daarom spreken ze met elkaar ook een modelnoodverordening af. Maar tussen veiligheidsregio’s zijn er ook grote verschillen (bijvoorbeeld regio’s met
kustgebieden of regio’s met grensgebieden). Deze verschillen maken het soms noodzakelijk om
verschillende voorschriften op te nemen in de eigen noodverordening.
V: Wijkt veiligheidsregio Noord-Holland Noord af van de landelijke lijn in haar noodverordening?
A: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgt de aanwijzingen van de minister van VWS in haar
noodverordening. Dat betekent dat in veiligheidsregio Noord-Holland niet meer, maar ook niet minder
verboden is of wordt toegestaan dan landelijk wordt voorgeschreven.
V: Waarom zijn er zo veel verschillen in wat al wel mag en wat er nog steeds verboden blijft?
A: Met het aanpassen van maatregelen is begonnen in de buurt, lokaal, met weinig druk op de
openbare ruimte. Daarna volgden aanpassingen op regionaal niveau en ten slotte volgen de aanpassingen
op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en
georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Het versoepelen van maatregelen is alleen mogelijk als de
ontwikkeling van het Coronavirus dit toelaat. Als het echt nodig is, dan kan een besluit om meer ruimte te
geven ook weer worden teruggedraaid.

Samenkomsten
V: Mogen multifunctionele complexen waar binnen het gebouw meerdere zelfstandige functies zijn
gevestigd meer dan 30 personen per gebouw toelaten?
A: Indien in voor publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, dan wel in besloten plaatsen
niet zijnde woningen, meerdere andere zelfstandige functies zijn opgenomen, is het maximum van 30
personen per gebouw niet van toepassing, onder de volgende voorwaarden:
de verschillende functies zijn functioneel van elkaar gescheiden;
de verschillende functies beschikken elk over een zelfstandige ruimte binnen het gebouw
per zelfstandige functie niet meer dan 30 personen, exclusief personeel, aanwezig zijn,
tenzij deze verordening voor die functie een hoger aantal personen toestaat; en
de inrichting in het gebouw wordt zodanig georganiseerd dat bezoekersstromen zoveel
mogelijk van elkaar gescheiden zijn en bezoekers van de verschillende functies steeds 1,5
meter afstand kunnen houden.
V: Mogen in zalencentra of complexen in meerdere zalen tegelijkertijd 30 personen aanwezig zijn?
A: Nee, het is zalencentra en complexen niet toegestaan om tegelijkertijd diverse zalen te verhuren voor
feesten, bruiloften of congressen.
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1,5 meter afstand
V: Wat is de hoofdregel over het houden van 1,5 meter afstand?
A: Iedereen van 13 jaar of ouder die geen gezamenlijke huishouding vormt moet 1,5 meter afstand van
elkaar houden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven dus geen afstand van 1,5 meter van elkaar of van
personen vanaf 13 jaar te houden.
V: Zijn er ook uitzonderingen op deze regel?
A: Ja, behalve voor gezamenlijke huishoudingen en kinderen tot en met 12 jaar die geen afstand van elkaar
en tot personen vanaf 13 jaar hoeven te houden zijn er een paar uitzonderingen. Ook hoeft geen 1,5 meter
afstand te worden gehouden als er sprake is van:
de uitoefening van contactberoepen;
een persoon met een handicap en diens begeleiders;
personen van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of
professionals buiten sporten en bewegen;
de uitvoering van jeugdhulp bij kwetsbare jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar onderling
en bij kwetsbare jongeren en jeugdhulpverleners onderling.
V: Is het plaatsen van een plexischerm oid een alternatief voor de 1,5 meter afstand houden van elkaar?
A: Nee, op dit moment is dit nog geen alternatief. Er vindt ten aanzien van dit onderwerp nog nader
onderzoek plaats.
V: Hoeveel mensen mogen er tegelijkertijd in een auto?
A: De norm is dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden als ze niet tot één huishouden behoren. U
kunt een boete krijgen als u met 3 of meer mensen in de auto zit en daarbij onvoldoende afstand houdt.
V: Mag ik achter op de scooter bij een vriend/vriendin of collega (die niet tot mijn huishouden behoort)?
A: De norm is 1,5 meter afstand. Achter op de scooter kan geen 1,5 meter afstand worden gehouden. Het
is verstandig om het niet te doen, maar een boete kan niet worden opgelegd. Dat kan pas bij 3 of meer
personen die geen 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Gezamenlijke huishouding
V: Wat wordt verstaan onder “gezamenlijke huishouding”?
A: De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en
ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres
woonachtig zijn.
V: Vormen studenten, werknemers of vrienden die in hetzelfde huis wonen ook een gezamenlijke
huishouding?
A: Nee, in deze gevallen is geen sprake van een gezamenlijke huishouding in de zin van de
noodverordening. Dit houdt in dat deze personen in de publieke ruimte, bijvoorbeeld op een terras, ook 1,5
meter afstand tot elkaar moeten houden als ze met drie of meer personen zijn.

Evenementen/Festivals
V: Tot wanneer zijn evenementen verboden?
A: Evenementen zijn in ieder geval tot 1 september 2020 verboden.
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V: Geldt dit verbod voor alle evenementen?
A: Nee, dit verbod geldt niet altijd. Het verbod geldt niet voor evenementen in bioscopen, filmhuizen,
concertzalen en podia voor alle genres van muziek en theaters en hiermee vergelijkbare culturele
instellingen, als:
de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot elkaar, met
uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen;
bezoekers van tevoren reserveren;
bezoekers gebruik maken van een zitplaats; en
per afzonderlijke ruimte niet meer dan 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn waarbij een
zichtbaar gescheiden podium als een afzonderlijke ruimte wordt beschouwd.
V: Wanneer is er sprake van een evenement?
A: Evenementen waarvoor een vergunning moet worden gevraagd of die gemeld moeten worden bij de
gemeente zijn evenementen in de zin van de noodverordening. De achterliggende gedachte hierbij is dat
binnen grote groepen mensen het Coronavirus sneller kan worden verspreid. Het kan echter zo zijn dat er
zodanige aanpassingen mogelijk zijn die ertoe leiden dat er niet langer sprake is van een evenement in de
zin van de noodverordening. Met de betreffende gemeente(n) kan besproken worden wat de mogelijkheden
zijn.
V: Wordt er een onderscheid gemaakt in festivals en evenementen?
A: Nee, festivals worden als evenement beschouwd en zijn daarmee in beginsel verboden tot 1 september
2020. Het kan echter zo zijn dat er zodanige aanpassingen mogelijk zijn die ertoe leiden dat er niet langer
sprake is van een festival in de zin van de noodverordening (iets dat theaterfestival wordt genoemd kan
ook bijvoorbeeld worden bezien als verschillende theatervoorstellingen). Met de betreffende gemeente(n)
kan besproken worden wat de mogelijkheden zijn.
V: Is een drive in bioscoop een evenement?
A: Ja, landelijk is besloten en ook zo opgenomen in de toelichting bij de noodverordening, dat een drive-in
bioscoop onder evenementen valt als bedoeld in de noodverordening.

Eet- en drinkgelegenheden
V: Wat wordt verstaan onder ‘horeca’?
A: In de noodverordening staat geen definitie van ‘horeca’. De noodverordening kent het begrip ‘eet- en
drinkgelegenheden’. Hieronder wordt verstaan: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht
en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet
voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering). Eet- en drinkgelegenheden is dus
een brede omschrijving die duidt op gelegenheden waar ter plaatse de daar gekochte spijzen en dranken
genuttigd kunnen worden. Hotels vallen ook onder het begrip eet- en drinkgelegenheden.
V: Mogen alle cafés, restaurants en terrassen nu weer open?
A: Met ingang van 1 juni 2020 om 12:00 uur mogen cafés, restaurants en terrassen weer open. Cafés en
restaurants mogen binnen maximaal 30 gasten op basis van reservering en na een checkgesprek
ontvangen. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve mensen die tot
1 huishouden behoren) en heeft iedereen een zitplaats.
V: Mogen eet- en drinkgelegenheden in bijvoorbeeld tuincentra, winkels en buurthuizen ook weer open?
A: Ja, met ingang van 1 juni 2020 om 12:00 uur mogen ook deze eet- en drinkgelegenheden weer open.
De gasten die gebruik maken van deze eet- en drinkgelegenheden tellen wel mee bij het totale aantal
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personen dat maximaal is toegestaan in het gebouw/functie waarin de eet– en drinkgelegenheid is
gevestigd. Maar in ieder geval mogen er nooit meer dan 30 gasten gelijktijdig in de eet- en drinkgelegenheid
aanwezig zijn.
V: Een restaurant zit in hetzelfde gebouw als bijvoorbeeld een bezoekerscentrum, hoeveel gasten mogen
aanwezig zijn in het restaurant?
A: In het restaurant mogen 30 gasten aanwezig zijn (hiervoor gelden de algemene voorwaarden voor eeten drinkgelegenheden), als sprake is van het volgende:
deze functies gescheiden zijn van de andere functies of de andere eet- en
drinkgelegenheden;
deze functies of de andere eet- en drinkgelegenheden beschikken over een zelfstandige
ruimte binnen het gebouw; en
de inrichting in het gebouw zodanig wordt georganiseerd dat bezoekersstromen zoveel
mogelijk van elkaar gescheiden zijn en bezoekers van de verschillende functies steeds 1,5
meter afstand kunnen houden.
V: Mijn horecabedrijf heeft meerdere zelfstandige ruimten, mag ik meer dan 30 gasten ontvangen?
A: Nee, het maximale aantal gasten voor het gehele horecabedrijf is 30. Het is niet toegestaan om binnen
één horecabedrijf 30 personen per afzonderlijke ruimte toe te staan, ongeacht hoe groot deze ruimten zijn.
V: Mogen shisha lounges open?
A: Ja, een shisha lounge is een eet- en drinkgelegenheid. Het aanbieden van shisha is slechts een
ondergeschikte nevenfunctie.
V: Wat is de status van het “Protocol Heropening Horeca”
A: Het protocol heeft geen juridische status. Het is een richtlijn. Dat betekent dat de noodverordening en
wetten voor het protocol gaan.
V: Hoeveel mensen mogen er in een restaurant zitten?
A: Er mogen 30 gasten in een restaurant zitten (exclusief personeel). De gasten dienen altijd 1,5 meter
afstand van elkaar te houden, behalve als deze mensen een gezamenlijke huishouding met elkaar vormen.
V: Hoeveel mensen mogen er op een buitenterras zitten?
A: Er is geen maximaal aantal personen dat op een terras mag plaatsnemen. Wel moeten de gasten altijd
op een stoel/kruk zitten. De gasten dienen altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden, behalve als deze
mensen een gezamenlijke huishouding met elkaar vormen.
V: Mogen statafels ook worden gebruikt?
A: Voor gasten van een café/restaurant geldt altijd (zowel binnen als buiten) dat ze een zitplaats moeten
innemen. Er mogen statafels worden gebruikt, maar gasten mogen hier dus niet aan staan. Er mag wel
(bijvoorbeeld op krukken) aan de statafel worden gezeten.
V: Moet ik altijd reserveren?
A: Voor restaurants en cafés waar men binnen zit, moet altijd gereserveerd worden.
V: Hoeveel mensen mogen er op een terras zitten in een overdekt winkelcentrum (een binnenterras)?
A: Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het binnengedeelte van restaurants en cafés. Hier mogen dus
30 gasten plaatsnemen (exclusief personeel).
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V: Mag de kantine of het terras bij de sportclub nu ook weer open?
A: Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder voorwaarden open voor
gasten. Eet- en drinkgelegenheden bij buitensportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een
paracommerciële rechtspersoon blijven gesloten.
V: Mag de horeca van een bowlingcentrum open?
A: Bowlen wordt aangemerkt als een binnensport. Een bowlingcentrum is dus een sportaccommodatie. De
horeca mag hier dus alleen open als er sprake is van een commerciële horecagelegenheid.
V: Mag de kantine van de biljartvereniging nu ook weer open?
A: Ja. De biljartvereniging wordt niet als sportgelegenheid aangemerkt. De kantine kan dan worden
aangemerkt als eet- en drinkgelegenheid. De algemene voorwaarden voor eet- en drinkgelegenheden zijn
wel van toepassing.

Hotels
V: Ik heb een hotel en ik zit volledig volgeboekt. Mag ik toch maar 30 gasten in het restaurant toelaten?
A: Voor hotels is het toegestaan om alle daar verblijvende gasten in het restaurant te laten eten, ook als dit
er meer dan 30 zijn. Ook hier geldt dat 1,5 meter afstand tussen de gasten gehouden moet worden, tenzij
de gasten tot 1 huishouden behoren.
V: Ik heb een hotel maar ik heb minder dan 30 overnachtende gasten. Mag ik ook andere personen toelaten
in het restaurant?
A: Als er minder dan 30 overnachtende gasten zijn mogen er ook gasten van buiten het hotel worden
toegelaten tot het totaal van 30 gasten is bereikt. Zij moeten wel vooraf reserveren.

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen
V: Welke gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn nu nog gesloten in veiligheidsregio NoordHolland Noord?
A: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgt hierin de landelijke lijn waarmee uitvoering wordt gegeven
aan de aanwijzingen van de minister van VWS.
Op dit moment zijn de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij vakantieparken,
kampeerterreinen en kampeerveldjes gesloten.
Voor jachthavens geldt dat hier de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen gesloten moeten
blijven. De gemeenschappelijke toiletvoorzieningen bij jachthavens mogen dus wel open.
V: Waarom is het gemeenschappelijk sanitair bij vakantieparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes nog
gesloten?
A: Met dit verbod wordt geprobeerd om het sociale verkeer rondom deze voorzieningen zo veel mogelijk te
beperken. Zonder dit verbod zouden campinggasten door de gemengde functie van deze voorzieningen
(douchen, wassen, toilet, afwassen e.d.) hier namelijk langer verblijven en er ook langer gebruik van maken.
V: Moeten ook andere gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen gesloten blijven?
A: Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op andere locaties (bijvoorbeeld op stations, in winkels, bij
groepsaccommodaties, restaurants, tuincentra) hoeven op grond van de noodverordening niet te worden
gesloten. Dit betekent echter niet dat de sanitaire voorzieningen altijd open zijn. Bedrijven en instellingen
kunnen er namelijk ook zelf voor kiezen om deze voorzieningen te sluiten, omdat zij bijvoorbeeld niet
kunnen voldoen aan de vereiste hygiëne-maatregelen.
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Muziekscholen en centra voor de kunsten
V: Wanneer mogen muziekscholen en centra voor de kunsten weer open?
A: Zij mogen vanaf 1 juni weer open.
V: Gelden er nog beperkingen ten aanzien van het aantal personen dat ik mag toelaten?
A: Voor muziekscholen en centra voor de kunsten geldt een maximum aantal van 30 personen per gebouw,
die 1,5 meter afstand houden.
V: Is muziekles nu weer toegestaan?
A: Ja, in muziekscholen mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn en dienen aanwezigen vanaf 13 jaar
1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen. Amateur harmonieorkesten, marchingsbands en fanfares
zijn ook toegestaan, met een maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand (vanaf 13 jaar).
V: Kunnen de koorrepetities weer worden opgestart?
A: Voor zangkoren geldt helaas nog geen versoepeling (hier is nader onderzoek naar het besmettingsrisico
nodig).
V: Is privé-zangles toegestaan?
A: Ja, dit is toegestaan.

Kampeerterreinen en Vakantieparken
V: Hoe zit het met groepsaccommodaties. Mogen die open?
A: Voor groepsaccommodaties gelden op grond van de noodverordening geen specifieke regels. Dat
betekent dat daar in beginsel samenkomsten tot 30 personen (exclusief personeel) mogelijk zijn. Deze
accommodaties moeten dan wel zodanig zijn ingericht dat alle aanwezigen van 13 jaar of ouder te allen
tijde 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
V: Zijn de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij kampeerterreinen en vakantieparken gesloten in
veiligheidsregio Noord-Holland Noord?
A: Ja. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgt hierin de landelijke lijn waarmee uitvoering wordt
gegeven aan de aanwijzingen van de minister van VWS. Dat betekent dat op dit moment de
gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij vakantieparken, kampeerterreinen en
kampeerveldjes gesloten. Voor jachthavens geldt dat hier de gemeenschappelijke was- en
douchevoorzieningen gesloten moeten blijven. De gemeenschappelijke toiletvoorzieningen bij jachthavens
mogen dus wel open.
V: Waarom is het gemeenschappelijk sanitair bij vakantieparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes nog
gesloten?
A: Met dit verbod wordt geprobeerd om het sociale verkeer rondom deze voorzieningen zo veel mogelijk te
beperken. Zonder dit verbod zouden campinggasten door de gemengde functie van deze voorzieningen
(douchen, wassen, toilet, afwassen e.d.) hier namelijk langer verblijven en er ook langer gebruik van maken.

Sporten
V: Moeten kinderen tot en met 12 jaar afstand van elkaar en de trainers houden bij het sporten?
A: Nee dat hoeft niet.
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V: Moeten jongeren van 13-18 jaar afstand van elkaar en de trainers houden bij het onderling sporten?
A: Nee, dat hoeft niet. De 1,5 meter norm geldt niet voor personen van 13 tot en met 18 jaar die
georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen. Bij
georganiseerd sporten en bewegen gaat het om professionals (zoals sportleraren, buurtcoaches en
cultuurcoaches) die zorgdragen voor de organisatie en de begeleiding bij het sporten en bewegen. Er moet
wel 1,5 meter afstand gehouden worden tussen de jongere(n) en de sportprofessionals.
V: Mogen er weer wedstrijden worden gehouden?
A: Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan.
Interne oefenwedstijden in clubverband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn wel toegestaan.
V: Kan ik weer op sportaccommodaties terecht om te sporten?
A: Sport- en fitnessgelegenheden moeten gesloten blijven. Hieronder vallen bijvoorbeeld sporthallen,
squashbanen en andere indoor sportaccommodaties. Ook de kleedkamers en kantines bij
sportverenigingen en sporthallen blijven dicht. Wel mag er onder begeleiding buiten getraind worden op
een sportaccommodatie. Tijdens het sporten moet 1,5 meter afstand houden. Voor de jeugd tot en met 12
jaar geldt deze afstandseis niet.
V: Vallen dansscholen ook onder sport- en fitnessgelegenheden die gesloten moeten blijven?
A: Ja, onder sport- en fitnessgelegenheden vallen ook dansscholen. Dansen valt ook onder
sportbeoefening en niet onder bijvoorbeeld cultuur.
V: Maakt het uit welke vorm van dansen (ballet, streetdance, stijldansen enz.) in de sportgelegenheid
beoefend wordt?
A: Nee, de noodverordening maakt hierin geen onderscheid. Alle vormen van dansen worden aangemerkt
als sporten in de zin van de noodverordening.
V: Mogen afslank-, yoga-, pilates- en EMS-studio’s, weer open?
A: Nee, deze activiteiten vallen onder sporten en bewegen en binnen sporten mag helaas nog niet.
V: Valt het actief sport beoefenen met een dier, zoals paardensport, sledehondensport, duivensport en
hondensport ook onder sport?
A: Ja. Dat betekent dat sportinrichtingen waarbinnen dit mogelijk gemaakt wordt gesloten moeten blijven.
De sporten buiten beoefenen mag wel.
V: Ik heb een inrichting waarbinnen het versterken van spieren op bewegingsbanken (gemotoriseerde
apparaten die (een deel van) het lichaam in beweging brengen) centraal staat. Ben ik nu een
sportinrichting?
A: Ja het versterken van spieren op bewegingsbanken wordt aangemerkt als sporten. Dat betekent dat het
gebouw waarin dit plaatsvindt een sportinrichting is.
V: Volgens mijn KvK inschrijving ben ik geen sportinrichting. Betekent dit dat ik nu weer open mag?
A: Hoe u staat ingeschreven bij de KVK is niet doorslaggevend of u een sport- of fitnessinrichting bent.
Wanneer u hierover vragen hebt, kunt u de gemeente vragen om de feitelijke situatie bij u te beoordelen.
V: Hoe zit het dan als bewegen onderdeel is van een (para)medische behandeling?
A: Als bewegen onderdeel is van een (para)medische behandeling, zoals bij yogatherapie, dan gelden de
regels voor (para)medische contactberoepen.
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V: Mag ik paardrijden binnen in de manege?
A: Nee, op dit moment is het alleen toegestaan om buiten te sporten.
V: Mogen sport- en fitnessgelegenheden voor andere activiteiten dan sport wel geopend zijn?
A: Nee. De minister heeft in zijn aanwijzingen expliciet de opdracht aan de veiligheidsregio gegeven tot
sluiting van de inrichtingen voor sport en fitness zonder daarbij ruimte te laten voor uitzonderingen. Deze
aanwijzing is ook zodanig opgenomen in de noodverordening. De noodverordening biedt daarom ook geen
ruimte voor gebruik van sport- en fitnessgelegenheden en de bijbehorende kantines voor andere activiteiten
dan sport. In individuele bijzondere gevallen kan de voorzitter van veiligheidsregio Noord-Holland Noord
wel ontheffing verlenen van het verbod. Binnen veiligheidsregio Noord-Holland Noord is dit bijvoorbeeld
gebeurd om in sportcomplex De Meent Bauerfeind een GGD testlocatie op te zetten.

Ontspanning en recreatie
V: Mag een kerk geopend zijn voor toeristen?
A: Ja, dit mag. Maar er mogen nooit meer dan 30 personen in de kerk aanwezig zijn.
V: Kan het schoolreisje/schoolkamp doorgaan?
A: De noodverordening verbiedt schoolreisjes en schoolkampen niet. In het “Protocol opstart
basisonderwijs” staat wel dat groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies niet doorgaan.
Scholen zullen dus zelf goed moeten nadenken over het al dan niet door laten gaan van schoolreisjes en
schoolkampen. Bedenk hierbij ook dat het inachtnemen van 1,5 meter afstand voor problemen kan zorgen
op het gebied van veiligheid en verzorging.
V: Mogen er weer cursussen aan volwassenen worden gegeven in publieke ruimtes?
A: Ja dat mag. Er geldt hierbij wel een limiet van 30 personen die tegelijk aanwezig mogen zijn in de
publieke ruimte.
V: Mogen binnenspeeltuinen weer open?
A: Ja dit mag. Hierbij geldt wel dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn en dat de 1,5 meter
afstandsregel geldt (tenzij er sprake is van een gezamenlijke huishouding, kinderen tot en met 12 jaar of
een persoon met een handicap en diens begeleiders).
V: Mogen escaperooms weer open?
A: Ja dit mag. Hierbij geldt wel dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn en dat de 1,5 meter
afstandsregel geldt (tenzij er sprake is van een gezamenlijke huishouding, kinderen tot en met 12 jaar of
een persoon met een handicap en diens begeleiders).
V: Mogen centra voor glow in the dark golf weer open?
A: Ja dit mag. Hierbij geldt wel dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn en dat de 1,5 meter
afstandsregel geldt (tenzij er sprake is van een gezamenlijke huishouding, kinderen tot en met 12 jaar of
een persoon met een handicap en diens begeleiders).
V: Mogen trampolineparken weer open?
A: Het binnengedeelte van recreatieve trampolineparken wordt beschouwd als een voor het publiek
toegankelijk gebouw. Dat betekent dat 30 personen per gebouw zijn toegestaan met inachtneming van het
houden van 1,5 meter afstand (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen,
de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar en personen met een handicap en diens begeleiders). Het
recreatieve element staat daarbij voorop.
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Bij trampolineparken waar tevens sportlessen worden verzorgd, wordt dit gezien als binnen sporten en
bewegen. Het trampolinepark mag dus niet open zijn voor het geven van sportlessen. Slechts voor
recreatief gebruik mag het trampolinepark open.
V: Mogen de bowlingbanen weer open?
A: Nee dit mag niet. Bowlen is een (binnen)sport. Dat betekent dat de bowlingbaan een sportaccommodatie
is die op grond van de noodverordening gesloten moet blijven. Als in de accommodatie een commerciële
eet- en drinkgelegenheid gevestigd is, mag deze onder de voor eet- en drinkgelegenheden geldende
voorwaarden wel open.
V: Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn in een buurthuis?
A: Een buurthuis is een ‘voor een publiek openstaand gebouw’. Dit betekent dat in het buurthuis 30 mensen
(exclusief personeel) aanwezig mogen zijn. Ook als het een groot buurthuis betreft met meerdere ruimten
voor verschillende activiteiten, mogen er nog steeds maar 30 personen in het hele gebouw aanwezig zijn.
Als het buurthuis onderdeel is van bijvoorbeeld een wijkcentrum (waar naast het buurthuis bijvoorbeeld nog
een restaurant en bibliotheek is gevestigd) dan wordt dit aangemerkt als een multifunctioneel complex. Hier
geldt dan dat in het buurthuis zelf 30 personen aanwezig mogen zijn, náást de personen die in bijvoorbeeld
het restaurant en de bibliotheek aanwezig mogen zijn.
V: Hoe zit het met de chartervaart?
A: Op grond van de noodverordening is de chartervaart niet verboden. Voor zover een eet- en
drinkgelegenheid aan boord is moet worden voldaan aan de regels die hierover in de noodverordening
staan. Verder geldt uiteraard dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar moeten kunnen bewaren.
Bij de gemeente of havenmeester kan worden geïnformeerd of en welke beperkingen er eventueel gelden
in de havens.

Openbaar Vervoer
V: Is een mondkapje ook verplicht op de veerboot van en naar Texel?
A: Ja, vanaf 1 juni is voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht voor
voetgangers, fietsers en een ieder die zich niet in een voertuig bevindt. Dit geldt aan boord van de schepen
en op de haventerreinen van TESO in Den Helder en op Texel (gebouwen, wachtruimtes, brug,
opstelterrein). Alle inzittenden van voertuigen moeten tijdens de overtocht in hun voertuig blijven. Indien
het voertuig wordt verlaten voor een toiletbezoek, dan is een niet-medisch mondkapje verplicht.
V: Vallen veerponten onder openbaar vervoer zoals bedoeld in de noodverordening?
A: Veerponten (met uitzondering van de boot naar Texel) vallen niet onder openbaar vervoer als bedoeld
in de noodverordening. Mondkampjes zijn op grond van de noodverordening dan ook niet verplicht aan
boord van veerponten. De vervoerder is wel zelf verantwoordelijk om de veerpont zodanig in te richten/in
te zetten/ te gebruiken dat de 1,5 meter afstand tussen passagiers wordt gefaciliteerd. Dat kan betekenen
dat de veerponten met verminderde capaciteit moeten varen.

Erehagen
V: Is er een ontheffing nodig voor het in de buitenlucht vormen van een erehaag voor het afscheid van een
overledene?
A: Nee, dat is per 1 juni 2020 niet meer nodig. Buiten mag een erehaag worden gevormd, zolang de
deelnemers een afstand van 1,5 meter afstand tot elkaar in achtnemen.
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Aantal personen
V: Met hoeveel personen mag ik nu waar zijn?
A: Zie hieronder in de tabel. De voorwaarde om 1,5 meter afstand te houden zoals hieronder staat geldt
niet voor personen die behoren tot dezelfde gezamenlijke huishouding, kinderen tot en met 12 jaar
(onderling en met personen vanaf 13 jaar), personen met een handicap en diens begeleider(s).
Gelegenheid
Restaurants / cafés binnen

Aantal personen
30 (exclusief personeel)

Buitenterrassen

Ongelimiteerd, zolang aan
de
voorwaarden
wordt
voldaan.

Voorwaarden
• 1,5 meter afstand kunnen
houden
• Vooraf
reserveren
verplicht
• Alle gasten zitplaats aan
tafel of bar
• Checkgesprek exploitant
•
•
•

•
Binnenterrassen (bijvoorbeeld
overdekte winkelcentra)

in

30 (exclusief personeel)

•
•
•
•

Restaurant in hotels (binnen)

Alle in het hotel verblijvende
gasten in het restaurant
mogen daar eten, ook als het
er meer dan 30 zijn.
Als er minder dan 30
overnachtende gasten zijn
mogen er ook gasten van
buiten het hotel worden
toegelaten tot een totaal van
30 gasten.

Dansgelegenheden

Blijven gesloten

Paracommerciële
eeten
drinkgelegenheden die onderdeel

Blijven gesloten
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•
•

•
•

Zitplaats verplicht
1,5 meter afstand kunnen
houden
Terrassen dienen aan de
bovenzijde volledig open
te zijn, dan wel aan de
drie zijdes volledig open
te zijn.
Checkgesprek exploitant
1,5 meter afstand kunnen
houden
Vooraf
reserveren
verplicht
Alle gasten zitplaats aan
tafel of bar
Checkgesprek exploitant
1,5 meter afstand kunnen
houden
Vooraf
reserveren
verplicht (voor niet hotelgasten)
Checkgesprek exploitant
Alle gasten zitplaats aan
tafel of bar
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zijn
(buiten)sportaccommodaties
(verenigingskantines)

van

Commerciële horecagelegenheden
bij of op sportaccommodaties

30 (exclusief personeel)

•
•
•
•

Eet- en drinkgelegenheden die
onderdeel zijn van inrichtingen die
nog zijn gesloten

Blijven
gesloten
(met
uitzondering van eet- en
drinkgelegenheden
bij
sportaccommodaties
die
worden geëxploiteerd door
een
commerciële
rechtspersoon,
bij
instellingen voor topsport en
bij zwemgelegenheden)

Bioscopen,
filmhuizen,
concertzalen, podia voor alle genres
van muziek, theaters en hiermee
vergelijkbare culturele instellingen

Per afzonderlijke ruimte
binnen deze instellingen
mogen
maximaal
30
bezoekers
tegelijkertijd
aanwezig zijn.
Een zichtbaar gescheiden
podium wordt als een
afzonderlijke
ruimte
beschouwd.

•

Geen
specifiek
genoemd.

•

Musea, presentatie-instellingen en
monumenten
met
een
publieksfunctie

aantal

•
•

•
•

1,5 meter afstand kunnen
houden
Vooraf
reserveren
verplicht
Alle gasten zitplaats aan
tafel of bar
Checkgesprek exploitant

1,5 meter afstand kunnen
houden
Vooraf
reserveren
verplicht
Checkgesprek exploitant

1,5 meter afstand kunnen
houden
Bezoekers dienen vooraf
per tijdvak te reserveren
Checkgesprek exploitant

muziekscholen en centra voor de
kunsten

30 per gebouw (exclusief
personeel)

•

Te allen tijde 1,5 meter
afstand
houden
tot
dichtstbijzijnde persoon

Voor
publiek
openstaande
gebouwen en daarbij behorende
erven

30 (exclusief personeel)
(uitzondering
voor
multifunctionele gebouwen)

•

te allen tijde 1,5 meter
afstand houden tot de
dichtstbijzijnde persoon.
Checkgesprek beheerder
gebouw

•
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30 (exclusief personeel)

•

te allen tijde 1,5 meter
afstand houden tot de
dichtstbijzijnde persoon

Woningen

Ongelimiteerd

•

te allen tijde 1,5 meter
afstand houden tot de
dichtstbijzijnde persoon

Winkels

Afhankelijk
van
vloeroppervlak
van
winkel.

•

te allen tijde 1,5 meter
afstand houden tot de
dichtstbijzijnde persoon

Moskee / kerk / overige plaatsen
voor
religieuze
en
levensbeschouwelijke
bijeenkomsten

30 (exclusief personeel)

•

te allen tijde 1,5 meter
afstand houden tot de
dichtstbijzijnde persoon

In de buitenlucht

Ongelimiteerd

•

te allen tijde 1,5 meter
afstand houden tot de
dichtstbijzijnde persoon

In
besloten
plaatsen,
uitzondering van woningen

met

het
de

Periode na 1 juli 2020
V: Ik wil graag mijn activiteiten weer opstarten na 1 juli 2020. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
A: Helaas kunnen we op dit moment nog niets zeggen over de mogelijkheden na 1 juli 2020 en de
voorwaarden waaraan u in dat geval moet voldoen.
Het belangrijkste is dat het Coronavirus beheersbaar blijft. In dat geval zal er waarschijnlijk overgegaan
worden tot een verruiming van de mogelijkheden. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is hierbij echter
afhankelijk van de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wanneer hierover
meer duidelijk wordt dan zullen we hierover communiceren.
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