
 
 

   
 

Besluit tot intrekking van de “Ontheffing op 
grond van artikel 3.1, tweede lid, van de 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord 1 oktober 2020” 

Besluit tot intrekking van: “Ontheffing op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Noodverordening COVID-

19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 oktober 2020” 

  

 

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 

 

 

Overwegende dat: 

• Op 14 oktober 2020 de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 14 

oktober 2020’ (hierna: de Noodverordening) in werking is getreden; 

• De Noodverordening  is gebaseerd op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid Welzijn 

en Sport (hierna: de minister), mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 14 oktober 

2020, nummer 1762562-212713-PDC19; 

• De minister mij hierin (onder andere) de opdracht geeft het besluit van 3 oktober 2020, waarin ik 

aan een vijftal theaters ontheffing heb verleend van het in artikel 2.1, tweede lid, van de 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 oktober 2020 opgenomen 

verbod in te trekken; 

• Ik met dit besluit uitvoering geef aan deze opdracht; 

• De “Ontheffing op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Noodverordening COVID-19 

veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 oktober 2020” daarom wordt ingetrokken. 

 

  

BESLUIT het volgende: 

 

 

Artikel 1 Intrekking  

De “Ontheffing op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord 1 oktober 2020”, in werking getreden op 3 oktober 2020, wordt ingetrokken met 

ingang van 14 oktober 2020 om 22:00 uur. 

 

Artikel 2 Inwerkingtreding 

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl, 

en treedt met ingang van 14 oktober 2020 om 22:00 uur in werking. 

 

Artikel 3 Citeertitel 

Dit besluit kan aangehaald worden als “Besluit tot intrekking van de “Ontheffing op grond van artikel 3.1, 

tweede lid, van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 oktober 2020” 



 
 

   
 

 

  

 

Alkmaar, 14 oktober 2020 

 

De plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 

 

Emile Roemer 

 

 

  

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. 


