Besluit tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarop het verbod ex
art. 2.1 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 29 april
2020 niet van toepassing is (markten en 100+ winkels)
De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden;
Overwegende:
- dat hij op 29 april 2020 de ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio
Haaglanden 29 april 2020’ (hierna: de Noodverordening) heeft vastgesteld;
- dat artikel 2.1 van de Noodverordening samenkomsten op markten verbiedt,
evenals samenkomsten van meer dan 100 personen in winkels;
- dat hij op grond van artikel 3.1 van de Noodverordening de mogelijkheid heeft de
verboden uit de Noodverordening niet van toepassing te verklaren op door hem te
bepalen (categorieën van) gevallen;
- dat het, met in achtneming van een aantal preventieve maatregelen, uit een
oogpunt van veiligheid en gezondheid om verdere verspreiding van het COVID-19
virus verantwoord is markten en winkels (voor meer dan 100 bezoekers) open te
stellen;
- dat hij daarom gebruik wenst te maken van voornoemde bevoegdheid op grond
van artikel 3.1 van de Noodverordening;
gelet op de artikel 2.1, eerste lid en tweede lid, onder b. en artikel 3.1, eerste lid,
onder c, van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 29 april
2020;
BESLUIT:
I.

te bepalen dat het verbod van artikel 2.1, eerste lid, van de Noodverordening niet
van toepassing is op markten en op winkels waarin meer dan 100 personen
aanwezig kunnen zijn, onder de voorwaarden dat :
- organisatoren en standplaatshouders van markten en beheerders van deze
winkels naar het oordeel van de burgemeester van de gemeente waarin zij zijn
gevestigd voldoende fysieke maatregelen hebben getroffen om te waarborgen
dat winkelend publiek 1,5 meter afstand van elkaar houdt
en
- de beheerders van deze winkels naar het oordeel van de burgemeester van de
gemeente waarin zij zijn gevestigd voldoende fysieke maatregelen hebben
getroffen om te waarborgen dat publiek dat buiten wacht om toe- of
binnengelaten te worden 1,5 meter afstand van elkaar houdt;

II. te bepalen dat de burgemeesters dan wel colleges van burgemeester en
wethouders van de regiogemeenten nadere voorwaarden kunnen stellen aan de
inrichting van de markt en winkels uit een oogpunt van veiligheid en gezondheid
om verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen;
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III.

te bepalen dat dit besluit onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking
treedt.

Den Haag, 8 mei 2020
De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden,

J.W. Remkes
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