AANWIJSBESLUIT DOORSTROOMLOCATIES OP BASIS VAN DE NOODVERORDENING
VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND 29 SEPTEMBER 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland,

Overwegende:
-

dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID- 19),
behorende tot de groep A van de infectieziektes;

-

dat ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de bevolking maatregelen
worden genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

-

dat aan de voorzitter van veiligheidsregio Kennemerland door de minister voor Medische
Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, in dit kader aanwijzingen
zijn gegeven tot het treffen van maatregelen;

-

dat de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland op 29 september 2020 de
'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland 29 september 2020' heeft
vastgesteld en bekendgemaakt;

-

dat het noodzakelijk is in het belang van de veiligheid en gezondheid dat hetgeen in de
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland is bepaald wordt nageleefd;

-

dat het op grond van artikel 2.1 tweede lid van de Noodverordening COVID-19 van de
Veiligheidsregio Kennemerland 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 personen (exclusief personeel) of, indien de samenkomst plaatsvindt in een gebouw,
vaartuig of voertuig, van meer dan dertig 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 er op het verbod van artikel 2.1 tweede lid van de Noodverordening COVID-19 van de
Veiligheidsregio Kennemerland uitzonderingen gelden;

-

dat specifiek voor samenkomsten in, bibliotheken, musea, monumenten,
presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarmee vergelijkbare
samenkomsten, artikel 2.1 derde lid sub m van de Noodverordening COVID-19 van de
Veiligheidsregio Kennemerland de mogelijkheid biedt aan de Veiligheidsregio om per
doorstroomlocatie een maximum aantal bezoekers dat tegelijk wordt toegelaten voor die
locatie te bepalen;

Gelet op artikel 2.1 derde lid sub m van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio
Kennemerland van 29 september 2020;

Besluit:
Vast te stellen het Aanwijsbesluit Doorstroomlocaties op basis van de Noodverordening
Veiligheidsregio Kennemerland 29 september 2020.

Artikel 1. Doorstroomlocaties
1. Als doorstroomlocaties als bedoeld in het derde lid onder m van artikel 2.1 van de
Noodverordening worden aangewezen de in de bijlagen genoemde locaties.
2. Voor de in bijlage A aangewezen doorstroomlocaties is het maximum aantal gelijktijdige
bezoekers gelijk aan het totale voor bezoekers bruikbare vloeroppervlak in vierkante meters
gedeeld door vijf.
3. Voor de in bijlage B aangewezen doorstroomlocaties is het maximum aantal gelijktijdige
bezoekers gelijk aan het totale voor bezoekers bruikbare vloeroppervlak in vierkante meters
gedeeld door tien.
4. Voor de in bijlage A aangewezen locaties gelden tevens de overige bepalingen uit de
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland, in het bijzonder artikel 2.1 zevende
lid, omtrent het reserveren en het werken met een tijdvak waarop bezoekers de locatie kunnen
betreden.

Artikel 2. Bekendmaking en inwerkingtreding
Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio
Kennemerland (www.vrk.nl) en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Vastgesteld op 7 oktober 2020,

De voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland,

mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Toelichting
Dit besluit geeft invulling aan de mogelijkheid om voor bepaalde locaties waar sprake is van
doorstroom van bezoekers af te wijken van de in artikel 2.1 tweede en derde lid van de
Noodverordening genoemde maximum aantal personen dat samen mag komen in een ruimte. In een
gebouw geldt het maximum van 30 personen per ruimte; buiten geldt een maximum van 40
personen per ruimte.
Vanwege de omvang van de locaties en de aard van de activiteiten die er plaatsvinden is afwijking
van deze maxima gerechtvaardigd, mits de betrokken organisatoren op die locaties voldoende
rekening houden met de geldend regels die noodzakelijk zijn om verspreiding van het coronavirus
zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij gaat het in ieder geval om de hygiëneregels, de regels voor de
horeca en de regels voor het laten reserveren en registreren van bezoekers en het vaststellen van
een tijdsvak waarbinnen de bezoeker de locatie kan betreden.
Bibliotheken werken veelal met een mandjessysteem en als de mandjes op zijn, mag er niemand
meer worden toegelaten. Dit wordt gezien als een reserveringssysteem te zien, met dien verstande
dat we aanvullend vragen de bezoekers wel te registreren en ze bij registratie ook een tijdslot mee te
geven.
Het vierde lid van artikel 1 is alleen van toepassing op de locaties in bijlage A, omdat reserveren en
registreren bij de locaties genoemd in bijlage B niet goed mogelijk is vanwege het feit dat het meer
om detailhandel-achtige activiteiten gaat.

Te hanteren normen
Bij de aanwijzing van locaties wordt een norm gehanteerd van 5 m2 bruikbaar vloeroppervlak per
persoon bij reguliere doorstroomlocaties, waarbij weinig kans is dat er sprake is van ophoping van
groepen personen (statische interactie). Dit geldt bijvoorbeeld voor musea en bibliotheken. De norm
van 5 m2 bruikbaar vloeroppervlak is afgeleid van een landelijk gebruikte norm waarbij gesproken
wordt over 4,7 m2 per persoon (Event Safety Institute). De locaties genoemd in bijlage A vallen onder
deze norm.
Bij de aanwijzing wordt ook een norm gehanteerd van 10 m2 bruikbaar vloeroppervlak per persoon.
Deze norm is gekozen voor die doorstroomlocaties waar ophoping van personen kan optreden
vanwege het feit dat mensen bij een kraam blijven staan, bijvoorbeeld omdat er sprake is van
transacties en uitwisseling van goederen (statische interactie). Deze norm is afgeleid van de bij de
detailhandel gebruikte norm voor het aantal bezoekers per bruikbaar vloeroppervlak (protocol
verantwoord winkelen). De locaties genoemd in bijlage B vallen onder deze norm.
Voor enkele locaties wordt in de bijlage een maximumaantal bezoekers opgenomen dat door de
organisatie zelf is aangegeven als wenselijk maximum. Deze maxima is nooit hoger dan het op grond
van de norm gestelde maximum.
rechtsmiddel
Tegen dit besluit staat bezwaar open. Vindt u dat het besluit onjuist is, dan kunt u binnen zes weken na de
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de voorzitter van de Veiligheidsregio
Kennemerland, Postbus 5514, 2000 GM Haarlem. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te

bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is
gericht en de gronden van uw bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de uitvoering van het besluit niet op. Wanneer u bezwaar maakt
kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bij de President van de
Arrondissementsrechtbank in Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Het adres is: Arrondissementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bijlage A
Datum
7-102020
7-102020
7-102020
7-102020
7-102020
7-102020

7-102020
7-102020
7-102020
7-102020

Locatie en adres

Max aantal gelijktijdige
bezoekers
St. Bavo Kerk; Grote Markt 22, Max. 100 bezoekers
Haarlem
Teylersmuseum
Max. 130 bezoekers
Centrale Bibliotheek
Hoofddorp; Raadhuisplein 7,
Hoofddorp
Bibliotheek Hoofddorp
Floriande; Baron de
Coubertinlaan 4, Hoofddorp
Bibliotheek Nieuw-Vennep;
Schoolstraat 2, Nieuw-Vennep
Bibliotheek IJmond-Noord;
Maerten van
Heemskerckstraat 3,
Heemskerk
Bibliotheek IJmond-Noord
Kerkplein 5, Beverwijk
Bibliotheek IJmuiden;
Dudokplein 16, IJmuiden
Bibliotheek Velserbroek;
Maan Bastion 476
Kinderboerderij ’t Molentje –
Groenendaal; Burgemeester
van Rappardlaan 1,
Heemstede

Max 145 bezoekers

Voorwaarden
Landelijk protocol
musea
Landelijk protocol
musea
Bezoekersregistratie
+ tijdslot bij mandje

Max. 96 bezoekers

Bezoekersregistratie
+ tijdslot bij mandje

Max 65 bezoekers

Bezoekersregistratie
+ tijdslot bij mandje
Bezoekersregistratie
+ tijdslot bij mandje

Max 70 bezoekers

Max 77 bezoekers
Max 60 bezoekers
Max 60 bezoekers
Max. 50 bezoekers

Bezoekersregistratie
+ tijdslot bij mandje
Bezoekersregistratie
+ tijdslot bij mandje
Bezoekersregistratie
+ tijdslot bij mandje
Bezoekersregistratie
+ armbandje

Bijlage B
Datum

Locatie en adres

7-102020

De Bazaar
Montageweg 35
Beverwijk

7-102020

Landgoed de Olmenhorst
Zelfpluk
Lisserweg 481
2165 AS Lisserbroek

Max aantal gelijktijdige
bezoekers
Hal 01

Voorwaarden
248

Hal 02

467

Hal 03

231

Hal 04

728

Hal 05

691

Hal 21

170

Hal 23

158

Hal 25

344

Hal 26

342

Hal 29 (tent op P2)

250

Hal 30

1.358

Hal 31

319

Hal 32

550

Hal 33

106

Hal 34

110

Hal 35

137

Hal 36
Max. 300 bezoekers

222

Conform
ingediende
protocol.

Conform
ingediende
protocol.
Voor de op het
landgoed
aanwezige horeca
geldt dat men zich
moet houden aan
de bepalingen van
de
noodverordening.

