Ontheffing op grond van artikel 3.1, tweede lid,
van de Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 oktober
2020
Overwegende:























Dat de voorzitter van veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna: de voorzitter) op 1 oktober
2020 de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 oktober 2020’
(hierna: de Noodverordening) heeft vastgesteld;
Dat in artikel 2.1, tweede lid, van de Noodverordening is bepaald dat het - onverminderd het
bepaalde in het eerste lid - verboden is om in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet
zijnde een woning of een daarbij behorend erf, een samenkomst van meer dan veertig (40)
personen (exclusief personeel) of, indien de samenkomst plaatsvindt in een gebouw, vaartuig of
voertuig, van meer dan dertig (30) personen (exclusief personeel) te organiseren, te laten
organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan, dan wel aan een dergelijke samenkomst
deel te nemen;
Dat de voorzitter op grond van artikel 3.1, tweede lid van de Noodverordening voor samenkomsten
in gebouwen van groot belang voor de regio ontheffing kan verlenen van het verbod in artikel 2.1,
tweede lid, van de Noodverordening op het maximum van dertig personen per zelfstandige ruimte;
Dat de voorzitter vijf theaters op het grondgebied van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
aanmerkt als gebouwen van groot belang voor de regio;
Dat Nederland zich momenteel in een gezondheidscrisis bevindt;
Dat het terugdringen van het aantal besmettingen in dit stadium van de Coronapandemie onze
primaire taak is;
Dat het beperken van groepsgrootte hiertoe een zeer belangrijke maatregel is;
Dat deze maatregel past in een eerdere fase van de crisisbestrijding zoals de noodverordening
van 1 juni 2020 waarbij een maximale groepsgrootte van 30 personen gold waarvan geen
ontheffing mogelijk was;
Dat in de huidige Noodverordening het verlenen van ontheffingen wel mogelijk is maar dat van
deze ontheffingsmogelijkheid (zo blijkt uit de toelichting op de Noodverordening) terughoudend
gebruik dient te worden gemaakt. Er dient derhalve sprake te zijn van een uitzondering;
Dat inwoners van gemeenten binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met verschillende
voorkeuren en achtergronden tóch gebruik kunnen blijven maken van een relatief breed cultureel
aanbod, ook, of misschien wel juist in tijden van crisis;
Dat daarbij de publieke gezondheid binnen de regio het hoogste belang heeft, waardoor locaties
zodanig moeten kunnen worden ingericht dat ook bij meer dan 30 bezoekers de publieke
gezondheid nimmer in het gedrang komt;
Dat daarom de reguliere maximale capaciteit in ieder geval groter moet zijn dan 300 bezoekers;
Dat op basis voornoemde overwegingen ontheffing wordt verleend voor vijf theaters met een
regionale functie, waarbij het door de Noodverordening gemaximeerde bezoekersaantal fors lager
is dan de reguliere maximale capaciteit;
Dat het van belang is om aan deze ontheffing overeenkomstig artikel 3.1, tweede lid, van de
Noodverordening voorwaarden te stellen teneinde de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan;



Dat ontheffing wordt daarom verleend onder de hierna genoemde voorwaarden.

Besluit:
Artikel 1 Ontheffing
Op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Noodverordening wordt met ingang van 1 oktober 2020 onder
de in artikel 2 genoemde voorwaarden ontheffing verleend van het verbod in artikel 2.1, tweede lid, van de
Noodverordening op het maximum van dertig personen per zelfstandige ruimte, voor samenkomsten in de
volgende gebouwen van groot belang:
•
•
•
•
•

TAQA Theater De Vest, Alkmaar
Theater De Kampanje, Den Helder
Stadschouwburg Het Park, Hoorn
Cool kunst en cultuur, Heerhugowaard
Theater De Beun, Heiloo

Artikel 2 Voorwaarden
Aan deze ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:
a.
Er is sprake van een reguliere culturele programmering die tot en met 19 oktober 2020 met
frequentie plaatsvindt;
b.
De ontheffing ziet niet op besloten samenkomsten en voorstellingen of activiteiten buiten
de reguliere culturele programmering;
d.
Het brancheprotocol en hiermee gepaard alle overige richtlijnen van het RIVM worden
gevolgd (o.a. 1,5 meter en hygiënerichtlijnen afstand);
e.
Er is uitgegaan van een reguliere maximale capaciteit van meer dan 300 personen.
f.
De maximering van het aantal bezoekers is 250 per voorstelling (bij voldoen aan
brancheprotocol en overige richtlijnen RIVM);
g.
Er wordt gewerkt met slottijden of gefaseerde toe- en uitstroom van bezoekers;
h.
Er wordt gewerkt met een online kaart verkoopsysteem: reserveren, placeren,
gezondheidscheck en registratie is verplicht;
i.
De eet- en drinkgelegenheid in het theater mag alleen geopend tijdens de slottijden bij
aanvang en tijdens de voorstelling. Er mogen, gelet op het feit dat een samenkomst van
meer dan 30 personen wordt toegestaan, uitsluitend non-alcoholische consumpties
worden verstrekt. Na afloop van de voorstelling dient de horecagelegenheid gesloten te
zijn (geen nazit). Voor het overige dient de eet- en drinkgelegenheid in het theater te
voldoen aan de regels van de Noodverordening;
j.
De voorzitter kan te allen tijde besluiten de ontheffing in te trekken, of de daaraan
verbonden voorschriften te wijzigen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 3 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Ontheffing op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Noodverordening
COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 oktober 2020.

Artikel 4 Bekendmaking
Deze ontheffing treedt in werking na bekendmaking hiervan op de publiekswebsite van veiligheidsregio
Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl.
Vastgesteld op 1 oktober 2020 te Hoorn,
De plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

Jan Nieuwenburg

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaarschrift
kan worden gericht aan: voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Postbus 416, 1800 AK Alkmaar. Bij een spoedeisend
belang kan aan de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen. Het
verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter, rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem.

