Belangrijkste wijzigingen in de Noodverordening van 11 mei 2020
Nieuwe noodverordening
De ministeriële aanwijzing van 8 mei 2020 is verwerkt in een nieuwe noodverordening van de
Veiligheidsregio Groningen. Ten opzichte van de noodverordening van 29 april 2020 zijn diverse
versoepelingen van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus doorgevoerd.
Het landelijk model van het Veiligheidsberaad is hierbij gevolgd. De noodverordening wijkt ten
opzichte van dit landelijk model alleen af door de opneming van artikel 2.3.a dat gaat over markten.
Deze bepaling was in eerdere versies van de noodverordening ook opgenomen. Er is voor gekozen
deze bepaling opnieuw (en onveranderd) op te nemen. Dit voorkomt onduidelijkheid over de koers
die de Veiligheidsregio op dit punt vaart.
De nieuwe noodverordening treedt met ingang van 11 mei 2020 in werking.
De noodverordening ziet niet op mogelijke versoepelingen die zijn aangekondigd voor de periode
vanaf 1 juni 2020, zoals ten aanzien van horecaterrassen.
Wijzigingen noodverordening
De nieuwe noodverordening brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Op zaterdag 9 mei 2020 is
het concept van de noodverordening naar de burgemeesters gestuurd met daarin de wijzigingen in
geel gearceerd. Hieronder worden de wijzigingen schematisch aangegeven met toelichting.
Artikel 2.1: Verboden samenkomsten
Samenkomsten die zijn toegestaan:
Buiten sporten en bewegen van personen van 19 jaar en ouder, mits de
aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de
dichtstbijzijnde persoon.
Toelichting: Het is voor personen van 19 jaar en ouder mogelijk om gezamenlijk,
bijvoorbeeld in teamverband, buiten te sporten en te bewegen mits zij zich houden
aan de afstandseis van 1,5 meter. Voor deze leeftijdsgroep geldt net als bij de
jongere leeftijdsgroepen dat zij nog geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan
wedstrijden mogen deelnemen en geen gebruik mogen maken van
gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen.
Net als bij sporten en bewegen voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar betekent dit
dus dat sporten zoals voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal, waarbij contact en
nabijheid veelal onvermijdelijk is, niet mogelijk zijn zonder aanpassingen in de
trainingsvorm. Voor die sporten zullen dan ook alleen aangepaste trainingen kunnen
plaatsvinden. Verder volgt uit de omschrijving dat toeschouwers anders dan
eventuele begeleiders niet zijn toegestaan.

Bezoek aan winkels en bibliotheken, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter
afstand tussen de aanwezigen te garanderen.
Toelichting: Winkels en bibliotheken mogen geopend worden voor publiek, mits
maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te
garanderen. Ook hier geldt dus dat op grond van artikel 2.1 de aanwezigen te allen
tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Voor de in winkels en
bibliotheken aanwezige eet- en drinkgelegenheden gelden de bepalingen van artikel
2.3 onverkort.
Bezoek aan dierenparken, natuurparken en pretparken, mits naar het oordeel van
de voorzitter uit een door de beheerder overgelegd plan blijkt dat maatregelen
zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de
belasting van het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer
acceptabel blijft.
Toelichting: Dierenparken, natuurparken (waaronder mede wordt begrepen voor
publiek toegankelijke bloemen- en plantentuinen) en pretparken mogen geopend
zijn, mits naar het oordeel van de voorzitter uit een door de beheerder overgelegd
plan blijkt dat 1,5 meter afstand tussen aanwezigen bewaard blijft en de belasting
op voor het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel
blijft.
Bij pretparken kan gedacht worden aan De Efteling, Duinrell, Walibi Holland of
Attractiepark Slagharen. Het begrip pretpark wordt door de voorzitter restrictief
uitgelegd. De algemene bepalingen voor de sluiting van eet- en drinkgelegenheden
en terrassen blijven tot nader order van kracht op deze locaties. De sluiting van
sanitaire voorzieningen geldt in deze locaties alleen voor gemeenschappelijke wasen douchegelegenheden. Toiletten kunnen wel gebruikt worden, maar andere
sanitaire voorzieningen niet.
Door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals
georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar.
De jongeren hoeven hierbij geen 1,5 meter afstand te houden.
Toelichting: De uitzonderingen voor georganiseerd buiten sporten en bewegen voor
personen tot en met 18 jaar zijn onder dezelfde voorwaarden (georganiseerd,
buiten, afstand) van toepassing op de activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en
andere jeugdverenigingen of op door professionals georganiseerde activiteiten.

Artikel 2.3: Verboden openstelling inrichtingen
Geopend mogen zijn:
Sport- en fitnessgelegenheden voor buiten sporten en bewegen voor personen van
19 jaar en ouder, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter
afstand tussen de aanwezigen te garanderen.
Toelichting: Zie de toelichting bij toegestane samenkomsten voor sportende
personen van 19 jaar en ouder.
Instellingen voor topsport, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5
meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen.
Toelichting: De uitzondering voor topsport is aangevuld met de verplichting van het
nemen van maatregelen.
Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water, mits de beheerder
maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te
garanderen en de gemeenschappelijke was- douchevoorzieningen gesloten houdt.
Toelichting: Het openen van zwemgelegenheden is nodig om sporten en bewegen in
zwemgelegenheden mogelijk te maken zoals aangegeven in de aanwijzing van 8 mei
2020. Zwemgelegenheden in sauna’s vallen dus niet onder uitzondering. De
gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen in de zwemgelegenheden mogen
niet worden gebruikt. Toiletten en kleedruimtes mogen wel gebruikt worden.
Artikel 2.4: Uitoefenen contactberoepen
Verboden:
Het uitoefenen van het beroep van sekswerker.
Toelichting: Het risico op overdacht van het virus is bij de uitoefening van het beroep
van sekswerker te groot.
Een sekswerker is een persoon die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van
seksuele handelingen met een ander tegen betaling.

Toegestaan:
Het beoefenen van andere contactberoepen zoals kappers,
schoonheidsspecialisten en fysiotherapeuten, mits er in de inrichting waar het
contactberoep wordt uitgeoefend maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter
afstand te garanderen tussen klanten of bezoekers onderling.
Toelichting: Het uitoefenen van contactberoepen is weer toegestaan. De
beoefenaars van de contactberoepen dienen maatregelen te treffen om 1,5 meter
afstand te garanderen tussen klanten of bezoekers onderling en moeten vooraf
controleren of de klant klachten heeft en zijn verplicht om op afspraak te werken.
Het toezicht hierop ligt niet bij de veiligheidsregio’s maar bij de verantwoordelijke
inspecties.

Afstand houden van 1,5 meter
Wanneer samenkomsten zijn toegestaan dient in veel gevallen 1,5 meter afstand te worden
gehouden tussen de aanwezigen. Het verplicht afstand houden geldt niet in het geval van:










onder toezicht van een of meer ouders of voogden spelende kinderen tot en met 12 jaar;
door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en
bewegen van personen tot en met 12 jaar (NB!: op dit moment is nog onduidelijk of deze
uitzondering ook geldt in zwembaden;
door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals
georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 12 jaar;
contactberoepen, anders dan het beroep van sekswerker dat verboden is;
personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
betrokken hulpdiensten en toezichthouder;
activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen;
door de voorzitter te bepalen gevallen.

Maatregelen die moeten worden genomen
In een aantal gevallen wordt in de noodverordening voorgeschreven dat er maatregelen worden
getroffen zodat 1,5 meter afstand wordt gehouden tussen de aanwezigen. De verantwoordelijkheid
ligt bij de beheerder of eigenaar van een instelling of bedrijf, of bij de beoefenaar van een
contactberoep. In de nieuwe noodverordening gaat het om de volgende uitbreiding:







bezoek aan winkels en bibliotheken;
bezoek aan dierenparken, natuurparken en pretparken;
sport- en fitnessgelegenheden waar buiten sporten en bewegen mogelijk wordt gemaakt;
instellingen voor topsport;
zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water;
klanten en bezoekers onderling in inrichtingen van beoefenaars van contactberoepen.

Bijzondere bepaling voor dierenparken, natuurparken en pretparken
Dierenparken, natuurparken en pretparken mogen geopend zijn. De beheerder van een dergelijk
park moet echter een plan opstellen waaruit blijkt dat maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter
afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de belasting van het mobiliteitssysteem en in het
bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft. Dit plan moet aan de voorzitter worden
overgelegd. De voorzitter beoordeelt of de maatregelen die worden getroffen daadwerkelijk
garanderen dat 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen gehouden kan worden en dat de belasting
van het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft.

Sanitaire voorzieningen
Toiletten in dierenparken, natuurparken en pretparken mogen geopend zijn. Dat geldt ook voor
toiletten bij zwemgelegenheden. Andere sanitaire voorzieningen mogen niet geopend zijn. Bij
zwemgelegenheden mogen kleedruimtes geopend zijn. Dat geldt niet voor kleedruimtes bij (andere)
sportgelegenheden. Alle sanitaire voorziening moeten daar gesloten zijn. Op en bij recreatieparken,
vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden,
jachthavens en stranden moeten ook alle gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen gesloten zijn.

