
17e NOODVERORDENING COVID-19 
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN 6 NOVEMBER 2020

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden houdende 
voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (17e 
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 6 november 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 14 oktober 2020 (nr. 1762562-212713-PDC19, 4 november 
2020 (nr. 1775837-213642-PDC19) en van 6 november 2020 (nr. 1777250-213760-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:
- contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand 

te houden tot de klant;
- eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken bedrijfsmatig 

of anders dan om niet wordt verstrekt en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen 
in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk 
zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering);
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https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles
https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles




https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/05/14/afspraken-opschalen-openbaar-vervoer-en-ov-protocol
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/05/14/afspraken-opschalen-openbaar-vervoer-en-ov-protocol




http://www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties
http://www.knvb.nl/trainingsaccomodaties
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