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Geachte leden van de gemeenteraden van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,   

 

 

Op 11 maart 2020 werd het COVID-19 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 van 12 maart tot en met 1 juni heb ik in de eerste 

rapportage verslag gedaan aan de gemeenteraden van Noord-Holland Noord. In deze tweede 

rapportage leest u het verslag over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus. Hierin zijn 

onderwerpen en besluiten nader toegelicht die in de maanden juni, juli en augustus aan de orde zijn 

gekomen in het Regionaal Beleidsteam (RBT). In het RBT komen verschillende partners samen die 

deze crisis bestrijden. De Veiligheidsregio trekt samen op met de GGD en het Bestuurlijk Crisis Roaz 

(bestaande uit vertegenwoordigers van alle sectoren in de acute zorg).  

 

Per 1 juli 2020 is er niet langer sprake van een intelligente lockdown, maar is Nederland in de 

controlefase terecht gekomen (“ruimte met regels”). De algemene basisregels blijven gelden: blijf 

thuis bij klachten en laat je dan ook testen, werk zoveel mogelijk thuis, handen wassen, 1,5 meter 

afstand houden en vermijd drukte. Bij benauwdheid en/of koorts, blijven ook gezinsleden thuis. In de 

controlefase zijn de regels algemener zodat ze breed toepasbaar zijn. Het onderscheid zit vooral op 

activiteiten ‘binnen’ en ‘buiten’. Een nader onderscheid in inrichtingen en/of activiteiten (zoals in de 

voorgaande noodverordeningen) wordt in de controlefase (bijna) niet meer gemaakt.  

 

Naast de algemene voorwaarden gelden er wel diverse randvoorwaarden. De sectoren werken in 

veel gevallen zelf uit hoe zij kunnen voldoen aan de algemene regels. In de openbare ruimte zal er 

steeds voor gezorgd moeten worden dat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden en dat er geen 

groepsvorming plaatsvindt. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ondernemers en 

organisatoren van evenementen dragen primair zorg voor de implementatie en naleving van de 1,5 

meter op locaties. Toezicht en handhaving vormen het sluitstuk. 

 

Waar ik bij het verschijnen van de eerste rapportage in de brief nog kon aangeven dat de maatregelen 

gelukkig weer werden versoepeld, ziet de wereld er drie maanden later weer anders uit. Het aantal 

besmettingen loopt op, met name in de Randstad. In sommige regio’s zijn de maatregelen weer 

verscherpt en er is nogmaals benadrukt dat iedereen, van jong tot oud, zich aan de maatregelen 

moet blijven houden. Deze crisis is nog niet voorbij. 

 



 

 

 

 

Ik hecht er waarde aan om in deze aanbiedingsbrief een aantal zaken met u te delen en te duiden.  

 

Allereerst, in de afgelopen drie maanden heb ik vijf opeenvolgende noodverordeningen vastgesteld. 

Ik denk dat het meerwaarde heeft als ik het proces hier nogmaals 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.  

  

Daarnaast heeft de minister ruimte gegeven voor regionaal maatwerk. In Noord-Holland Noord heb 

ik, net als in de eerste drie maanden, 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 of waar noodzakelijk met de 

burgemeester van de betreffende gemeente.   

 

Zoals eerder aangegeven is handhaving nooit het uitgangspunt geweest in Noord-Holland Noord. 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 - en later 

tweewekelijks - in het RBT aanwezig waren. Uiteraard gaan de complimenten ook uit naar de 

organisatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, politie, gemeenten, 

OM, defensie en zorgketenpartners. Er wordt steeds weer veel gevraagd van alle professionals, zij 

dienen zich constant weer te voegen naar de actualiteit in deze crisis. We zijn inmiddels ruim zes 

maanden verder sinds het begin van deze crisis en het einde is nog niet in zicht. We zochten naar 

het nieuwe ‘normaal’ en dat blijft een zoektocht.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Met pijn in mijn hart heb ik besloten om per 1 oktober van dit jaar te stoppen als burgemeester van 

de gemeente Alkmaar en daarmee ook als voorzitter van de Veiligheidsregio. Een beslissing waar ik 

mee heb geworsteld, maar die ik vanwege gezondheidsredenen heb moeten nemen. Daarom zeg ik 

u voor de laatste keer:  

 

Zorg goed voor elkaar. Blijf gezond. 

 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

 

Piet Bruinooge 
 


