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Aanvullend Besluit ex art. 3.1, tweede lid van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 

Haaglanden van 29 september  2020 (ontheffing samenkomsten in gebouwen van groot 

belang voor de regio) 

 

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden, 

 

 

 

 

Besluit: 

 

 

I. Vast te stellen de navolgende gewijzigde lijst van gebouwen van groot belang voor de regio, 

behorend bij zijn besluit1 van 2 oktober 2020 (ontheffing samenkomsten in gebouwen van 

groot belang voor de regio); 

II. Te bepalen dat deze lijst de voorgaande lijst vervangt. 

 

 

Den Haag, 8 oktober 2020 

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden, 

 

 

 

 

 

J.H.C. van Zanen 

 

 

Bezwaar 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is 

betrokken, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit, daartegen een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Postbus 52155 

te 2505 CD  Den Haag. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, 

dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. 

Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Mits tijdig 

bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht om met betrekking tot het 

besluit een voorlopige voorziening te treffen. 

 

 

 

  

 
1 Besluit ex art. 3.1, tweede lid van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 29 
september 2020 (d.d. 2 oktober 2020). 



 

2 
 

Bijlage behorend bij:  
Aanvullend Besluit ex art. 3.1, tweede lid van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 

van 29 september  2020 (ontheffing samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio) d.d. 8 

oktober 2020. 

 

 
 

Regionale filmtheaters: 

1. Omniversum Den Haag.  

Theaters/ schouwburg (uitsluitend ontheffing voor culturele activiteiten in onderstaande gebouwen):  

Delft  

2. Theater de Veste. 

Den Haag  

3. Zuiderstrandtheater; 

4. Koninklijke Schouwburg; 

5. Diligentia; 

6. Korzo; 

7. Theater aan het Spui;  

8. Theater Dakota.  

Leidschendam-Voorburg 

9. Ludens;  

10. Veur. 

Pijnacker-Nootdorp 

11. CulturA & Zo. 

Rijswijk  

12. De Rijswijkse Schouwburg. 

Wassenaar  

13. Warenar. 

Zoetermeer  

14. Stadstheater (Stage Horeca). 

Cultureel centrum (uitsluitend ontheffing voor culturele activiteiten in onderstaande gebouwen):  

Delft  

15. Lijm & Cultuur. 

Den Haag  

16. World Forum; 

17. Fokker Terminal. 

Midden-Delfland: 

18. Op Hodenpijl. 

Westland  

19. De Naald. 

Poppodium (uitsluitend ontheffing voor culturele activiteiten in onderstaande gebouwen):  

Den Haag  

20. PAARD. 

Westland  

21. Poppodium Nederland 3. 

Zoetermeer  

22. De Boerderij. 


