
14e NOODVERORDENING COVID-19 
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN 29 SEPTEMBER 2020

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden houdende 
voorschriften ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (14e 
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 29 september 2020).

De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de 
minister van Justitie en Veiligheid, van 26 juni 2020 (nr. 1712697-207530-PG), van 10 juli 2020 (nr. 
1720717-208077-PG), van 7 augustus 2020, (nr. 1730398-208872-PG), van 20 augustus 2020, (nr. 
1735182-209238-PG), van 1 september 2020, (nr. 1739903-209722-PG), van 11 september 2020, 
(nr. 1742228-209922-PG), van 18 september 2020 (nr. 1747277-210453-PG), van 25 september 
2020 (nr. 1749179-210744-PG) en van 29 september 2020 (nr. 1751808-210914-PDC19),

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de 
veiligheidsregio Hollands Midden, te weten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 
Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas. 

Artikel 1.2 Begripsbepalingen

1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- buitenterras: in de open lucht gelegen terras dat aan de bovenzijde of aan drie zijden 

open is;
- contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand 

te houden tot de klant.
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