
 

 

Aan 

Ministerie van Justitie en Veiligheid  

Van 

Bestuursondersteuning Veiligheidsberaad 

Datum 

4 juni 2020 

 

 

Toelichting:  

Op 16 maart is de eerste model-noodverordening aan de veiligheidsregio’s verzonden. Hierbij is alleen veiligheidsregio Limburg-Noord van deze eerste model-

noodverordening afgeweken. De betreffende veiligheidsregio deed dit door een verbod op alle markten in te stellen. Aangezien alleen veiligheidsregio Limburg-

Noord afweek, is er voor de overzichtelijkheid gekozen om de eerste model-noodverordening niet in het onderstaande overzicht mee te nemen.  

Het Veiligheidsberaad heeft op 27 maart een drietal optionele verboden kenbaar gemaakt aan de veiligheidsregio’s. Hoewel deze optionele verboden afkomstig 

zijn van het Veiligheidsberaad, worden ze als afwijking van de model-noodverordeningen beschouwd.  

Ook hebben verschillende veiligheidsregio’s op verschillende momenten een nieuwe noodverordening opgesteld, waarmee werd afgeweken van de model-

noodverordening. Hierdoor zijn er veel verschillende momenten van afwijking te benoemen. Om deze reden is er voor de overzichtelijkheid gekozen om de 

afwijkingen onder de model-noodverordening te plaatsen, die leidend was op het moment van het instellen van de afwijkende noodverordening.  

 

Overzicht afwijkingen model-noodverordeningen 
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Veiligheidsregio Afwijking model-

noodverordening  

25 maart 

Afwijking model-noodverordening 

28 april 

Afwijking model-noodverordening 

8 mei 

Afwijking model-noodverordening 

28 mei 
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Fryslan Artikel 2.3.a. Verboden waren-

/weekmarkten  

1. Het is verboden om markten, 

als bedoeld in artikel 160 eerste 

lid onder g van de 

Gemeentewet, te laten 

plaatsvinden, te (laten) 

organiseren of te (laten) houden. 

2. Dit verbod is niet van 

toepassing mits aan de 

volgende voorwaarden wordt 

voldaan:  

a. de marktkramen dienen zo 

veel mogelijk verspreid over het 

marktterrein opgesteld te 

worden, waardoor het 

redelijkerwijs mogelijk moet zijn 

om de drukte op de markt te 

spreiden en een onderlinge 

afstand te kunnen bewaren van 

1,5 meter tussen de personen 

op de markt;  

b. indien het besluit onder a. niet 

te realiseren is binnen de 

reguliere opzet van de markt 

dienen marktkramen met non-

food te worden uitgesloten van 

die markt en is alleen de 

verkoop van eerste 

levensbehoeften (etenswaren) 

toegestaan;  

Definitie samenkomsten 

toegevoegd:  

Openbare samenkomsten en 

vermakelijkheden als bedoeld in artikel 

174 van de Gemeentewet, 

samenkomsten in voor het publiek 

openstaande gebouwen en daarbij 

behorende erven, alsmede in 

vaartuigen, en samenkomsten buiten 

de publieke ruimte.  

 

Artikel 2.3.a. Verboden waren-

/weekmarkten  

1. Het is verboden om markten, als 

bedoeld in artikel 160 eerste lid onder 

g van de Gemeentewet, te laten 

plaatsvinden, te (laten) organiseren of 

te (laten) houden. 2. Dit verbod is niet 

van toepassing mits aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan:  

a. de marktkramen dienen zo veel 

mogelijk verspreid over het 

marktterrein opgesteld te worden, 

waardoor het redelijkerwijs mogelijk 

moet zijn om de drukte op de markt te 

spreiden en een onderlinge afstand te 

kunnen bewaren van 1,5 meter tussen 

de personen op de markt;  

b. indien het besluit onder a. niet te 

realiseren is binnen de reguliere opzet 

van de markt dienen marktkramen met 

Artikel 2.3.a. Verboden waren-

/weekmarkten  

1. Het is verboden om markten, als 

bedoeld in artikel 160 eerste lid onder 

g van de Gemeentewet, te laten 

plaatsvinden, te (laten) organiseren of 

te (laten) houden. 2. Dit verbod is niet 

van toepassing mits aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan:  

a. de marktkramen dienen zo veel 

mogelijk verspreid over het 

marktterrein opgesteld te worden, 

waardoor het redelijkerwijs mogelijk 

moet zijn om de drukte op de markt te 

spreiden en een onderlinge afstand te 

kunnen bewaren van 1,5 meter tussen 

de personen op de markt;  

b. indien het besluit onder a. niet te 

realiseren is binnen de reguliere opzet 

van de markt dienen marktkramen met 

non-food te worden uitgesloten van die 

markt en is alleen de verkoop van 

eerste levensbehoeften (etenswaren) 

toegestaan;  

c. het bepaalde in artikel 2.3 eerste lid 

onder a van deze verordening is mede 

van toepassing op marktkramen waar 

eet- en drinkwaren worden verkocht;  

d. zit- of stameubilair en andere 

uitstallingen buiten de marktkraam zijn 

niet toegestaan; e. leegstaande en/of 

Geen afwijkingen  
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c. het bepaalde in artikel 2.3 

eerste lid onder a van deze 

verordening is mede van 

toepassing op marktkramen 

waar eet- en drinkwaren worden 

verkocht;  

d. zit- of stameubilair en andere 

uitstallingen buiten de 

marktkraam zijn niet toegestaan; 

e. leegstaande en/of vrije 

marktplaatsen blijven leeg en 

mogen niet aan anderen 

aangeboden/vergeven worden;  

f. er dienen bij alle toegangen 

van de markt 

waarschuwingsborden geplaatst 

te worden waarop staat dat 

bezoekers 1,5 meter afstand 

moeten houden van elkaar en 

waarop ook de andere 

voorwaarden van deze 

verordening, voor zover van 

toepassing voor de bezoekers 

van de markten, kenbaar 

worden gemaakt;  

g. wanneer in de nabijheid van 

de eigen marktkraam opgemerkt 

wordt dat het afstandscriterium 

niet wordt gerespecteerd spreekt 

de standplaatshouder zijn 

bezoekers hier op aan. Blijkt dit 

non-food te worden uitgesloten van die 

markt en is alleen de verkoop van 

eerste levensbehoeften (etenswaren) 

toegestaan;  

c. het bepaalde in artikel 2.3 eerste lid 

onder a van deze verordening is mede 

van toepassing op marktkramen waar 

eet- en drinkwaren worden verkocht;  

d. zit- of stameubilair en andere 

uitstallingen buiten de marktkraam zijn 

niet toegestaan; e. leegstaande en/of 

vrije marktplaatsen blijven leeg en 

mogen niet aan anderen 

aangeboden/vergeven worden;  

f. er dienen bij alle toegangen van de 

markt waarschuwingsborden geplaatst 

te worden waarop staat dat bezoekers 

1,5 meter afstand moeten houden van 

elkaar en waarop ook de andere 

voorwaarden van deze verordening, 

voor zover van toepassing voor de 

bezoekers van de markten, kenbaar 

worden gemaakt;  

g. wanneer in de nabijheid van de 

eigen marktkraam opgemerkt wordt 

dat het afstandscriterium niet wordt 

gerespecteerd spreekt de 

standplaatshouder zijn bezoekers hier 

op aan. Blijkt dit niet het gewenste 

effect te hebben, dan is de 

standplaatshouder verplicht om 

vrije marktplaatsen blijven leeg en 

mogen niet aan anderen 

aangeboden/vergeven worden;  

f. er dienen bij alle toegangen van de 

markt waarschuwingsborden geplaatst 

te worden waarop staat dat bezoekers 

1,5 meter afstand moeten houden van 

elkaar en waarop ook de andere 

voorwaarden van deze verordening, 

voor zover van toepassing voor de 

bezoekers van de markten, kenbaar 

worden gemaakt;  

g. wanneer in de nabijheid van de 

eigen marktkraam opgemerkt wordt 

dat het afstandscriterium niet wordt 

gerespecteerd spreekt de 

standplaatshouder zijn bezoekers hier 

op aan. Blijkt dit niet het gewenste 

effect te hebben, dan is de 

standplaatshouder verplicht om 

ondersteunende markeringstekens op 

het grondoppervlak voor de kraam aan 

te brengen;  

h. de marktmeester en/of de 

organisator van de markt dient 

persoonlijk toezicht te houden op de 

naleving van de voorwaarden als in dit 

artikel bepaald en daartoe indien nodig 

de toestroom tot en de doorstroom op 

het marktterrein te reguleren. 
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niet het gewenste effect te 

hebben, dan is de 

standplaatshouder verplicht om 

ondersteunende 

markeringstekens op het 

grondoppervlak voor de kraam 

aan te brengen;  

h. de marktmeester en/of de 

organisator van de markt dient 

persoonlijk toezicht te houden 

op de naleving van de 

voorwaarden als in dit artikel 

bepaald en daartoe indien nodig 

de toestroom tot en de 

doorstroom op het marktterrein 

te reguleren. 

 

(Optioneel verbod)  

Art. 2.5. lid 3. verbod 

gemeenschappelijke sanitaire 

voorzieningen: 
Verbod op gemeenschappelijke 
toilet-, was- en 
douchevoorzieningen zowel op 
of bij recreatieparken, 
vakantieparken, 
kampeerterreinen en 
kleinschalige kam-peerveldjes 
als bij parken, natuurgebieden, 
stranden en (jacht)havens.  

 

ondersteunende markeringstekens op 

het grondoppervlak voor de kraam aan 

te brengen;  

h. de marktmeester en/of de 

organisator van de markt dient 

persoonlijk toezicht te houden op de 

naleving van de voorwaarden als in dit 

artikel bepaald en daartoe indien nodig 

de toestroom tot en de doorstroom op 

het marktterrein te reguleren. 
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Extra toevoeging artikel Art. 

2.8. lid 1 (verboden 

openstelling kinderopvang):  

Kleinschalig georganiseerde 

begeleiding van leerlingen voor 

wie vanwege bijzondere 

problematiek of moeilijke 

thuissituatie maatwerk nodig is. 

Drenthe Artikel 2.3.a. Verboden waren-
/weekmarkten  
1. Het is verboden om markten, 
als bedoeld in artikel 160 eerste 
lid onder g van de 
Gemeentewet, te laten 
plaatsvinden, te (laten) 
organiseren of te (laten) houden.  

2. Dit verbod is niet van 
toepassing mits aan de 
volgende voorwaarden wordt 
voldaan:  
a. De marktkramen dienen zo 
veel mogelijk verspreid over het 
marktterrein opgesteld te 
worden, waardoor het 
redelijkerwijs mogelijk moet zijn 
om de drukte op de markt te 
spreiden en een onderlinge 
afstand te kunnen bewaren van 
1,5 meter tussen de personen 
op de markt;  

b. Indien het besluit onder a. niet 
te realiseren is binnen de 
reguliere opzet van de markt 
dienen marktkramen met non-
food te worden uitgesloten van 

Artikel 2.3a. Verboden waren-
/weekmarkten  
1. Het is verboden om markten, als 
bedoeld in artikel 160 eerste lid onder 
g van de Gemeentewet, te laten 
plaatsvinden, te (laten) organiseren of 
te (laten) houden.  
2. Dit verbod is niet van toepassing 
mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:  
a. De marktkramen dienen zo veel 
mogelijk verspreid over het 
marktterrein opgesteld te worden, 
waardoor het redelijkerwijs mogelijk 
moet zijn om de drukte op de markt te 
spreiden en een onderlinge afstand te 
kunnen bewaren van 1,5 meter tussen 
de personen op de markt;  
b. Het is niet toegestaan om op het 
marktterrein voedsel of dranken te 
nuttigen. Alleen afhaal is toegestaan;  
c. Zit- of stameubilair ten behoeve van 
het nuttigen van voedsel en dranken 
en andere uitstallingen buiten de 
marktkraam zijn niet toegestaan;  
d. Leegstaande en/of vrije 
marktplaatsen blijven leeg en mogen 

Artikel 2.3a. Verboden waren-
/weekmarkten  
1. Het is verboden om markten, als 
bedoeld in artikel 160 eerste lid onder 
g van de Gemeentewet, te laten 
plaatsvinden, te (laten) organiseren of 
te (laten) houden.  
2. Dit verbod is niet van toepassing 
mits aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:  
a. De marktkramen dienen zo veel 
mogelijk verspreid over het 
marktterrein opgesteld te worden, 
waardoor het redelijkerwijs mogelijk 
moet zijn om de drukte op de markt te 
spreiden en een onderlinge afstand te 
kunnen bewaren van 1,5 meter tussen 
de personen op de markt;  
b. Het is niet toegestaan om op het 
marktterrein voedsel of dranken te 
nuttigen. Alleen afhaal is toegestaan;  
c. Zit- of stameubilair ten behoeve van 
het nuttigen van voedsel en dranken 
en andere uitstallingen buiten de 
marktkraam zijn niet toegestaan;  
d. Leegstaande en/of vrije 
marktplaatsen blijven leeg en mogen 

Geen afwijkingen  
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die markt en is alleen de 
verkoop van eerste 
levensbehoeften (etenswaren) 
toegestaan;  

c. Het bepaalde in artikel 2.3 
eerste lid onder a van deze 
verordening is mede van 
toepassing op marktkramen 
waar eet- en drinkwaren worden 

verkocht;  

d. Zit- of stameubilair en andere 
uitstallingen buiten de 
marktkraam zijn niet toegestaan;  

e. Leegstaande en/of vrije 
marktplaatsen blijven leeg en 
mogen niet aan anderen 
aangeboden/vergeven worden;  

f. Er dienen bij alle toegangen 
van de markt 
waarschuwingsborden geplaatst 
te worden waarop staat dat 
bezoekers 1,5 meter afstand 
moeten houden van elkaar en 
waarop ook de andere 
voorwaarden van deze 
verordening, voor zover van 
toepassing voor de bezoekers 
van de markten, kenbaar 
worden gemaakt;  
g. Wanneer in de nabijheid van 
de eigen marktkraam opgemerkt 
wordt dat het afstandscriterium 
niet wordt gerespecteerd spreekt 
de standplaatshouder zijn 
bezoekers hier op aan. Blijkt dit 
niet het gewenste effect te 
hebben, dan is de 

niet aan anderen 
aangeboden/vergeven worden; 
e. Er dienen bij alle toegangen van de 
markt waarschuwingsborden geplaatst 
te worden waarop staat dat bezoekers 
1,5 meter afstand moeten houden van 
elkaar en waarop ook de andere 
voorwaarden van deze verordening, 
voor zover van toepassing voor de 
bezoekers van de markten, kenbaar 
worden gemaakt;  
f. Wanneer in de nabijheid van de 
eigen marktkraam opgemerkt wordt 
dat het afstandscriterium niet wordt 
gerespecteerd spreekt de 
standplaatshouder zijn bezoekers hier 
op aan. Blijkt dit niet het gewenste 
effect te hebben, dan is de 
standplaatshouder verplicht om 
ondersteunende markeringstekens op 
het grondoppervlak voor de kraam aan 
te brengen.  
g. De marktmeester en/of de 
organisator van de markt dient 
persoonlijk toezicht te houden op de 
naleving van de voorwaarden als in dit 
artikel bepaald en daartoe indien nodig 
de toestroom tot en de doorstroom op 
het marktterrein te reguleren.  
h. De voorzitter kan te allen tijden 
besluiten dat markten direct worden 
beëindigd, of de daaraan verboden 
voorschriften wijzigen als de situatie 
daartoe aanleiding geeft.  

 

niet aan anderen 
aangeboden/vergeven worden; 
e. Er dienen bij alle toegangen van de 
markt waarschuwingsborden geplaatst 
te worden waarop staat dat bezoekers 
1,5 meter afstand moeten houden van 
elkaar en waarop ook de andere 
voorwaarden van deze verordening, 
voor zover van toepassing voor de 
bezoekers van de markten, kenbaar 
worden gemaakt;  
f. Wanneer in de nabijheid van de 
eigen marktkraam opgemerkt wordt 
dat het afstandscriterium niet wordt 
gerespecteerd spreekt de 
standplaatshouder zijn bezoekers hier 
op aan. Blijkt dit niet het gewenste 
effect te hebben, dan is de 
standplaatshouder verplicht om 
ondersteunende markeringstekens op 
het grondoppervlak voor de kraam aan 
te brengen.  
g. De marktmeester en/of de 
organisator van de markt dient 
persoonlijk toezicht te houden op de 
naleving van de voorwaarden als in dit 
artikel bepaald en daartoe indien nodig 
de toestroom tot en de doorstroom op 
het marktterrein te reguleren.  
h. De voorzitter kan te allen tijden 
besluiten dat markten direct worden 
beëindigd, of de daaraan verboden 
voorschriften wijzigen als de situatie 
daartoe aanleiding geeft.  
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standplaatshouder verplicht om 
ondersteunende 
markeringstekens op het 
grondoppervlak voor de kraam 
aan te brengen.  

h. De marktmeester en/of de 
organisator van de markt dient 
persoonlijk toezicht te houden 
op de naleving van de 
voorwaarden als in dit artikel 
bepaald en daartoe indien nodig 
de toestroom tot en de 
doorstroom op het marktterrein 
te reguleren.  

Groningen Artikel 2.3.a. Verboden waren-

/weekmarkten:  

1. Het is verboden om markten, 

als bedoeld in artikel 160 eerste 

lid onder g van de 

Gemeentewet, te laten 

plaatsvinden, te (laten) 

organiseren of te (laten) houden. 

2. Dit verbod is niet van 

toepassing mits aan de 

volgende voorwaarden wordt 

voldaan:  

a. De marktkramen dienen zo 

veel mogelijk verspreid over het 

marktterrein opgesteld te 

worden, waardoor het 

redelijkerwijs mogelijk moet zijn 

om de drukte op de markt te 3 

spreiden en een onderlinge 

Artikel 2.3.a. Verboden waren-

/weekmarkten:  

1. Het is verboden om markten, als 

bedoeld in artikel 160 eerste lid onder 

g van de Gemeentewet, te laten 

plaatsvinden, te (laten) organiseren of 

te (laten) houden. 2. Dit verbod is niet 

van toepassing mits aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan:  

a. De marktkramen dienen zo veel 

mogelijk verspreid over het 

marktterrein opgesteld te worden, 

waardoor het redelijkerwijs mogelijk 

moet zijn om de drukte op de markt te 

3 spreiden en een onderlinge afstand 

te kunnen bewaren van 1,5 meter 

tussen de personen op de markt;  

b. Indien het besluit onder a. niet te 

realiseren is binnen de reguliere opzet 

Artikel 2.3.a. Verboden waren-

/weekmarkten:  

1. Het is verboden om markten, als 

bedoeld in artikel 160 eerste lid onder 

g van de Gemeentewet, te laten 

plaatsvinden, te (laten) organiseren of 

te (laten) houden. 2. Dit verbod is niet 

van toepassing mits aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan:  

a. De marktkramen dienen zo veel 

mogelijk verspreid over het 

marktterrein opgesteld te worden, 

waardoor het redelijkerwijs mogelijk 

moet zijn om de drukte op de markt te 

3 spreiden en een onderlinge afstand 

te kunnen bewaren van 1,5 meter 

tussen de personen op de markt;  

b. Indien het besluit onder a. niet te 

realiseren is binnen de reguliere opzet 

Geen afwijkingen  
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afstand te kunnen bewaren van 

1,5 meter tussen de personen 

op de markt;  

b. Indien het besluit onder a. niet 

te realiseren is binnen de 

reguliere opzet van de markt 

dienen marktkramen met non-

food te worden uitgesloten van 

die markt en is alleen de 

verkoop van eerste 

levensbehoeften (etenswaren) 

toegestaan;  

c. Het bepaalde in artikel 2.3 

eerste lid onder a van deze 

verordening is mede van 

toepassing op marktkramen 

waar eet- en drinkwaren worden 

verkocht;  

d. Zit- of stameubilair en andere 

uitstallingen buiten de 

marktkraam zijn niet toegestaan; 

e. Leegstaande en/of vrije 

marktplaatsen blijven leeg en 

mogen niet aan anderen 

aangeboden/vergeven worden; 

f. Er dienen bij alle toegangen 

van de markt 

waarschuwingsborden geplaatst 

te worden waarop staat dat 

bezoekers 1,5 meter afstand 

moeten houden van elkaar en 

van de markt dienen marktkramen met 

non-food te worden uitgesloten van die 

markt en is alleen de verkoop van 

eerste levensbehoeften (etenswaren) 

toegestaan;  

c. Het bepaalde in artikel 2.3 eerste lid 

onder a van deze verordening is mede 

van toepassing op marktkramen waar 

eet- en drinkwaren worden verkocht;  

d. Zit- of stameubilair en andere 

uitstallingen buiten de marktkraam zijn 

niet toegestaan; e. Leegstaande en/of 

vrije marktplaatsen blijven leeg en 

mogen niet aan anderen 

aangeboden/vergeven worden; f. Er 

dienen bij alle toegangen van de markt 

waarschuwingsborden geplaatst te 

worden waarop staat dat bezoekers 

1,5 meter afstand moeten houden van 

elkaar en waarop ook de andere 

voorwaarden van deze verordening, 

voor zover van toepassing voor de 

bezoekers van de markten, kenbaar 

worden gemaakt;  

g. Wanneer in de nabijheid van de 

eigen marktkraam opgemerkt wordt 

dat het afstandscriterium niet wordt 

gerespecteerd spreekt de 

standplaatshouder zijn bezoekers hier 

op aan. Blijkt dit niet het gewenste 

effect te hebben, dan is de 

van de markt dienen marktkramen met 

non-food te worden uitgesloten van die 

markt en is alleen de verkoop van 

eerste levensbehoeften (etenswaren) 

toegestaan;  

c. Het bepaalde in artikel 2.3 eerste lid 

onder a van deze verordening is mede 

van toepassing op marktkramen waar 

eet- en drinkwaren worden verkocht;  

d. Zit- of stameubilair en andere 

uitstallingen buiten de marktkraam zijn 

niet toegestaan; e. Leegstaande en/of 

vrije marktplaatsen blijven leeg en 

mogen niet aan anderen 

aangeboden/vergeven worden; f. Er 

dienen bij alle toegangen van de markt 

waarschuwingsborden geplaatst te 

worden waarop staat dat bezoekers 

1,5 meter afstand moeten houden van 

elkaar en waarop ook de andere 

voorwaarden van deze verordening, 

voor zover van toepassing voor de 

bezoekers van de markten, kenbaar 

worden gemaakt;  

g. Wanneer in de nabijheid van de 

eigen marktkraam opgemerkt wordt 

dat het afstandscriterium niet wordt 

gerespecteerd spreekt de 

standplaatshouder zijn bezoekers hier 

op aan. Blijkt dit niet het gewenste 

effect te hebben, dan is de 
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waarop ook de andere 

voorwaarden van deze 

verordening, voor zover van 

toepassing voor de bezoekers 

van de markten, kenbaar 

worden gemaakt;  

g. Wanneer in de nabijheid van 

de eigen marktkraam opgemerkt 

wordt dat het afstandscriterium 

niet wordt gerespecteerd spreekt 

de standplaatshouder zijn 

bezoekers hier op aan. Blijkt dit 

niet het gewenste effect te 

hebben, dan is de 

standplaatshouder verplicht om 

ondersteunende 

markeringstekens op het 

grondoppervlak voor de kraam 

aan te brengen. h. De 

marktmeester en/of de 

organisator van de markt dient 

persoonlijk toezicht te houden 

op de naleving van de 

voorwaarden als in dit artikel 

bepaald en daartoe indien nodig 

de toestroom tot en de 

doorstroom op het marktterrein 

te reguleren. 

 

standplaatshouder verplicht om 

ondersteunende markeringstekens op 

het grondoppervlak voor de kraam aan 

te brengen. h. De marktmeester en/of 

de organisator van de markt dient 

persoonlijk toezicht te houden op de 

naleving van de voorwaarden als in dit 

artikel bepaald en daartoe indien nodig 

de toestroom tot en de doorstroom op 

het marktterrein te reguleren. 

 

Extra toevoeging Artikel 2.5 

(verboden gebieden en locaties): 

2. Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- en 

douchevoorzieningen zowel op of bij 

recreatieparken, vakantieparken, 

kampeerterreinen 

en kleinschalige kampeerveldjes als bij 

parken, natuurgebieden en stranden 

geopend te houden. 

 

 

standplaatshouder verplicht om 

ondersteunende markeringstekens op 

het grondoppervlak voor de kraam aan 

te brengen. h. De marktmeester en/of 

de organisator van de markt dient 

persoonlijk toezicht te houden op de 

naleving van de voorwaarden als in dit 

artikel bepaald en daartoe indien nodig 

de toestroom tot en de doorstroom op 

het marktterrein te reguleren. 

 

Extra toevoeging Artikel 2.5 

(verboden gebieden en locaties): 

2. Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- en 

douchevoorzieningen zowel op of bij 

recreatieparken, vakantieparken, 

kampeerterreinen 

en kleinschalige kampeerveldjes als bij 

parken, natuurgebieden en stranden 

geopend te houden. 
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Extra toevoeging Artikel 2.5 

(verboden gebieden en 

locaties): 

2. Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen zowel 

op of bij recreatieparken, 

vakantieparken, 

kampeerterreinen 

en kleinschalige kampeerveldjes 

als bij parken, natuurgebieden 

en stranden geopend te houden. 

IJsselland Extra toevoeging Artikel 2.5 

(verboden gebieden en 

locaties):  

3. Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen zowel 

op of bij recreatieparken, 

vakantieparken, 

kampeerterreinen 

en kleinschalige kampeerveldjes 

als bij parken, natuurgebieden 

en stranden geopend te houden. 

 

Extra toevoeging Artikel 2.1. lid 2 
(verboden samenkomsten):  
g. markten, zoals bedoeld in artikel 
160, eerste lid onder g van de 
Gemeentewet mits 
daarbij maatregelen zijn getroffen om 
1,5 meter afstand tussen aanwezigen 
te garanderen 

en deze maatregelen voor aanwezigen 

voldoende kenbaar zijn. 
 
Artikel 2.5a. Sanitaire 
voorzieningen: 
Het is verboden sanitaire 
voorzieningen in de vorm van 
gemeenschappelijke toilet-, was- en 
douchevoorzieningen bij 
recreatieparken, vakantieparken, 
kampeerterreinen, kleinschalige 

Extra toevoeging Artikel 2.1. lid 2 
(verboden samenkomsten):  
k. markten, zoals bedoeld in artikel 
160, eerste lid onder g van de 
Gemeentewet mits 
daarbij maatregelen zijn getroffen om 
1,5 meter afstand tussen aanwezigen 
te garanderen. 
 
Artikel 2.5a. Sanitaire 
voorzieningen: 
Het is verboden sanitaire 
voorzieningen in de vorm van 
gemeenschappelijke toilet-, was- en 
douchevoorzieningen bij 
recreatieparken, vakantieparken, 
kampeerterreinen, kleinschalige 
kampeerveldjes, parken, 
natuurgebieden, jachthavens en 
stranden geopend te houden, met 

Artikel 2.5a. Sanitaire 
voorzieningen: 
1. Het is verboden sanitaire 
voorzieningen in de vorm van 
gemeenschappelijke toilet-, was- en 
douchevoorzieningen bij 
recreatieparken, vakantieparken, 
kampeerterreinen, kleinschalige 
kampeerveldjes, parken, 
natuurgebieden, jachthavens en 
stranden geopend te houden, met 

uitzondering van voorzieningen voor 

het ledigen en reinigen van chemische 

toiletten.  

(uitzondering chemische toiletten) 
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kampeerveldjes, parken, 
natuurgebieden, jachthavens en 
stranden geopend te houden, met 

uitzondering van voorzieningen voor 

het ledigen en reinigen van chemische 

toiletten.  

(uitzondering chemische toiletten) 

uitzondering van voorzieningen voor 

het ledigen en reinigen van chemische 

toiletten.  
(uitzondering chemische toiletten) 

Gelderland-Noord (Optioneel verbod) 
Artikel 2.5. Verboden sanitaire 
voorzieningen recreatie  
Verbod op gemeenschappelijke 
toilet-, was- en 
douchevoorzieningen zowel op 
of bij recreatieparken, 
vakantieparken, 
kampeerterreinen en 
kleinschalige kam-peerveldjes 
als bij parken, natuurgebieden, 
stranden en (jacht)havens.  
 
4. Het verbod in het tweede lid 
geldt eveneens voor bewoners 
van woningen die zijn gelegen in 
het gebied of de locatie.  

 

Artikel 1.2 definities:                                            

Te open inrichtingen in hotels ten 

behoeve van hotelgasten geldt alleen 

voor ontbijt/eetzalen en niet voor 

restaurants.  

 

Extra toevoeging Artikel 2.1 lid 2 

(verboden samenkomsten):  
 f: wekelijkse (waren)markten, tenzij er 
sprake is van een uitgevaardigd 
Aanwijzingsbesluit.  
 
Extra toevoeging Artikel 2.3 
(verboden openstelling 
inrichtingen): 
h: groepsaccommodaties 
 
Extra toevoeging Artikel 2.5a 
(sanitaire voorzieningen):  
2.Het verbod in het eerste lid geldt niet 
voor het gedeelte waar de afstort van 
het chemische toilet(zogeheten 
cassette) in gemeenschappelijke toilet-
, was- en douchevoorzieningen plaats 
moet vinden, mits de exploitant 
maatregelen heeft getroffen om 1,5 
meter afstand tussen de aanwezigen 
garanderen, de duur van hun verblijf in 

Artikel 1.2 definities:                                           

Te open inrichtingen in hotels ten 

behoeve van hotelgasten geldt alleen 

voor ontbijt/eetzalen en niet voor 

restaurants.  

 

Extra toevoeging Artikel 2.1 lid 2 

(verboden samenkomsten):  
f: wekelijkse (waren)markten, tenzij er 
sprake is van een uitgevaardigd 
Aanwijzingsbesluit.  
 
Extra toevoeging Artikel 2.3 
(verboden openstelling 
inrichtingen): 
Groepsaccommodaties (op 15 mei is 
het verbod op openstelling 
groepsaccommodaties ingetrokken 
door ongewenste schadeclaims) 

 
Extra toevoeging Artikel 2.5a 
(sanitaire voorzieningen): 
2.Het verbod in het eerste lid geldt niet 
voor het gedeelte waar de afstort van 
het chemische toilet(zogeheten 
cassette) in gemeenschappelijke toilet-
, was- en douchevoorzieningen plaats 

Extra toevoeging Artikel 2.5a 
(sanitaire voorzieningen): 
3. Het verbod in het eerste lid geldt 
niet voor het gedeelte waar de afstort 
van het chemische toilet(zogeheten 
cassette) in gemeenschappelijke toilet-
, was- en douchevoorzieningen plaats 
moet vinden, mits de exploitant 
maatregelen heeft getroffen om 1,5 
meter afstand tussen de aanwezigen 
te garanderen, de duur van hun verblijf 
in de inrichting zoveel mogelijk wordt 
beperkt, een goed sleutel- en schoon-
maakbeleid wordt gevoerd en er voor 
wordt zorg gedragen dat alleen de 
aanwezige betrokkene bij de afstort 
toegang krijgt. 
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de inrichting zoveel mogelijk wordt 
beperkt, een goedsleutel- en 
schoonmaakbeleid wordt gevoerd en 
er voor wordt zorg gedragen dat alleen 
de aanwezige betrokkene bij de afstort 
toegang krijgt.  
 
 

 

moet vinden, mits de exploitant 
maatregelen heeft getroffen om 1,5 
meter afstand tussen de aanwezigen 
garanderen, de duur van hun verblijf in 
de inrichting zoveel mogelijk wordt 
beperkt, een goedsleutel- en 
schoonmaakbeleid wordt gevoerd en 
er voor wordt zorg gedragen dat alleen 
de aanwezige betrokkene bij de afstort 
toegang krijgt.  

Gelderland-Zuid Geen afwijkingen Geen afwijkingen  Geen afwijkingen  Geen afwijkingen  

Gelderland-Midden Extra toevoeging Artikel 2.2. 

(niet in acht nemen veilige 

afstand): 

1. Het is verboden zich in de 

publieke ruimte - met inbegrip 

van een zich in de publieke 

ruimte bevindend voertuig, 

vaartuig, caravan of tent 

 

Extra toevoeging Artikel 2.5 

(verboden gebieden en 

locaties): 

2. Het is verboden zich te 

bevinden in de 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen 

zowel op of bij recreatieparken, 

vakantieparken, 

kampeerterreinen en 

kleinschalige kampeerveldjes 

Artikel 1.2 definities:  

Samenkomsten: openbare 

samenkomsten en vermakelijkheden 

als bedoeld in artikel 174 van de 

Gemeenteweg, samenkomsten in voor 

het publiek openstaande gebouwen en 

daarbij behorende erven, alsmede in 

vaartuigen, en samenkomsten buiten 

de publieke ruimte, met dien verstande 

dat het ontvangen van bezoek in de 

eigen woning in de huiselijke sfeer 

heer niet onder valt.  

Instelling voor topsport: instellingen 

voor topsport die genoemd zijn op 

www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties  

en  

www.knvb.nl/trainingsaccomodaties 

 

Extra toevoeging Artikel 2.1 (verbod 

op samenkomsten):                                     

Artikel 1.2 definities:  

Samenkomsten: openbare 

samenkomsten en vermakelijkheden 

als bedoeld in artikel 174 van de 

Gemeenteweg, samenkomsten in voor 

het publiek openstaande gebouwen en 

daarbij behorende erven, alsmede in 

vaartuigen, en samenkomsten buiten 

de publieke ruimte, met dien verstande 

dat het ontvangen van bezoek in de 

eigen woning in de huiselijke sfeer 

heer niet onder valt.  

Instelling voor topsport: instellingen 

voor topsport die genoemd zijn op 

www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties  

en  

www.knvb.nl/trainingsaccomodaties 

 

Extra toevoeging artikel 2.1 lid 2 

(verbod op samenkomsten):  

Artikel 1.2 definities:  

Samenkomsten: openbare 

samenkomsten en vermakelijkheden 

als bedoeld in artikel 174 van de 

Gemeenteweg, samenkomsten in voor 

het publiek openstaande gebouwen en 

daarbij behorende erven, alsmede in 

vaartuigen, en samenkomsten buiten 

de publieke ruimte, met dien verstande 

dat het ontvangen van bezoek in de 

eigen woning in de huiselijke sfeer 

heer niet onder valt.  

Instelling voor topsport: instellingen 

voor topsport die genoemd zijn op 

www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties  

en  

www.knvb.nl/trainingsaccomodaties 

Gastouder: gastouder als bedoeld in 

de Wet kinderopvang. 

 

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


13/34 

 

als bij parken, natuurgebieden 

en stranden. Deze dienen door 

de beheerder te zijn afgesloten. 

a: markten als bedoeld in artikel 160, 

eerste lid, onder g, van de 

Gemeentewet, mits de beperkende 

maatregelen met betrekking tot het 

houden van 1,5 meter afstand tussen 

alle in de voorziening aanwezige 

personen- en het op adequate wijze 

zichtbaar duidelijk maken van die 

maatregelen – zijn geregeld.  

k: markten als bedoeld in artikel 160, 

eerste lid, onder g, van de 

Gemeentewet, mits de beperkende 

maatregelen met betrekking tot het 

houden van 1,5 meter afstand tussen 

alle in de voorziening aanwezige 

personen - en het op adequate wijze 

zichtbaar duidelijk maken van die 

maatregelen - zijn geregeld. 

Twente Artikel 2.2. Verbod op markten  

1.Het is verboden om markten te 

laten plaatsvinden, te (laten) 

organiseren, te laten ontstaan of 

daaraan deel te nemen.  

2. Dit verbod is niet van 

toepassing op markten: 

Noodverordening COVID 19 

VRT van 26 maart 2020  

a. waarbij maximaal 10 

standplaatsen worden 

ingenomen; en  

b. waarbij vanuit de op de 

marktdag ingenomen 

standplaatsen, uitsluitend 

levensmiddelen worden 

verkocht. 

 

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.6.a Verbod sanitaire 

voorzieningen:  

Geen afwijkingen Geen afwijkingen  Geen afwijkingen  
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1. Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen zowel 

op of bij recreatieve locaties 

geopend te houden.  

2. Onder recreatieve locaties 

worden in ieder geval, doch niet 

uitsluitend, verstaan 

recreatieparken, vakantieparken, 

kampeerterreinen, 

camperplaatsen, kleinschalige 

kampeerveldjes, parken, 

natuurgebieden, stranden en 

(jacht)havens.  

Utrecht (Optioneel verbod)  

Art. 2.5. lid 3. verbod 

gemeenschappelijke sanitaire 

voorzieningen: 
Verbod op gemeenschappelijke 
toilet-, was- en 
douchevoorzieningen zowel op 
of bij recreatieparken, 
vakantieparken, 
kampeerterreinen en 
kleinschalige kam-peerveldjes 
als bij parken, natuurgebieden, 
stranden en (jacht)havens.  

Geen afwijkingen  Artikel 1.2 definities  

Samenkomsten: Openbare 

samenkomsten en vermakelijkheden 

als bedoeld in artikel 174. van de 

Gemeentewet, samenkomsten in voor 

het publiek openstaande gebouwen en 

daarbij horende erven, alsmede in 

vaartuigen, en samenkomsten buiten 

de publieke ruimte  

Geen afwijkingen  

Noord-Holland 

Noord 

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5.a. Verbod sanitaire 

voorzieningen:  

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5.b. Verbod slaap- en 

strandhuisjes: 

Geen afwijkingen  Artikel 1.2 definities:  
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Het is verboden 

gemeenschappelijke sanitaire 

voorzieningen zowel op of bij 

vakantieparken, 

kampeerterreinen als op of bij 

parken, natuurgebieden, 

jachthavens en stranden 

geopend te houden. 

 

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5.b. Sluiting 

kampeerterreinen: 

Het is verboden 

kampeerterreinen te openen 

en/of geopend te houden. 

 

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5.c. Verbod slaap- en 

strandhuisjes: 

1. Het is verboden om een 

bouwwerk in de vorm van een 

slaaphuisje of strandhuisje op of 

aan een strand te bouwen. 2. 

Het is verboden om een 

bouwwerk, zoals bedoeld in lid 

1, te gebruiken of te laten 

gebruiken. 

1. Het is verboden om een bouwwerk 

in de vorm van een slaaphuisje of 

strandhuisje op of aan een strand te 

bouwen. 2. Het is verboden om een 

bouwwerk, zoals bedoeld in lid 1, te 

gebruiken of te laten gebruiken. 

‘’de aanwezigen te allen tijde ten minste 

1,5 meter afstand houden tot elkaar, 

met uitzondering 

van personen die een gezamenlijk 

huishouden vormen.” Veranderd naar ' 

de aanwezigen te allen tijde ten minste 

1,5 meter afstand houden tot elkaar, 

met uitzondering van personen als 

bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, 

aanhef onder a, b en d.” 

 

Kennemerland Artikel 2.3. Verbod markten 

1. Het is verboden om markten 

te laten plaatsvinden, te 

(laten) organiseren, te laten 

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5a Verbod slaap- en 

strandhuisjes  

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5a Verbod slaap- en 

strandhuisjes  

Geen afwijkingen  
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ontstaan of daaraan deel te 

nemen. 

2. Dit verbod is niet van 

toepassing op markten: 

a. waarvoor bij 

inwerkingtreding van 

deze Noodverordening 

maximaal 10 

standplaatsvergunningen 

zijn afgegeven; en  

b. waarbij vanuit de op de 

marktdag ingenomen 

standplaatsen, uitsluitend 

levensmiddelen worden 

verkocht.  

 

(Optioneel verbod):  

Artikel 2.5a Verbod slaap- en 

strandhuisjes  

1. Het is verboden om een 

bouwwerk van tijdelijke aard in 

de vorm van een slaaphuisje of 

strandhuisje op of aan een 

strand te bouwen; 2. Het is 

verboden om een bouwwerk van 

tijdelijke aard, zoals bedoeld in 

lid 1, te gebruiken of te laten 

gebruiken. 

 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5b Verbod sanitaire 

voorzieningen recreatie: 

1. Het is verboden om een bouwwerk 

van tijdelijke aard in de vorm van een 

slaaphuisje of strandhuisje op of aan 

een strand te bouwen; 2. Het is 

verboden om een bouwwerk van 

tijdelijke aard, zoals bedoeld in lid 1, te 

gebruiken of te laten gebruiken 

1. Het is verboden om een bouwwerk 

van tijdelijke aard in de vorm van een 

slaaphuisje of strandhuisje op of aan 

een strand te bouwen; 2. Het is 

verboden om een bouwwerk van 

tijdelijke aard, zoals bedoeld in lid 1, te 

gebruiken of te laten gebruiken.  
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Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen zowel 

op of bij recreatieparken, 

vakantieparken, jachthavens, 

kampeerterreinen en 

kleinschalige kampeerveldjes als 

bij parken, natuurgebieden en 

stranden geopend te houden. 

Amsterdam-

Amstelland 

Extra toevoeging Artikel 2.5 

verboden gebieden en 

locaties 

3. Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen zowel 

op of bij recreatieparken, 

vakantieparken, 

kampeerterreinen, jachthavens 

en kleinschalige kampeerveldjes 

als bij parken, natuurgebieden 

en stranden geopend te houden. 

Geen afwijkingen  Artikel 1.2 definities 

Samenkomst: openbare 

samenkomsten en vermakelijkheden 

als bedoeld in artikel 174 van de 

Gemeentewet, samenkomsten in voor 

publiek openstaande gebouwen en 

daarbij behorende erven, alsmede in 

vaartuigen, en samenkomsten buiten 

de publieke ruimte; sauna's: sauna's 

en andere vormen van wellness zoals 

Turkse stoombaden, hamams, beauty 

Extra toevoeging Artikel 2.6 

Inrichting en beëindiging 

voorziening openbaar vervoer 

Veren over het IJ en het 

Noordzeekanaal toegevoegd als 

voorziening openbaar vervoer.  

Zaanstreek-

Waterland 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5aVerbod slaap-en 

strandhuisjes 

1.Het is verboden om een 

bouwwerk van tijdelijke aard in 

de vorm van een slaaphuisje of   

strandhuisje op of aan een 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5aVerbod slaap-en 

strandhuisjes 

1.Het is verboden om een bouwwerk 

van tijdelijke aard in de vorm van een 

slaaphuisje of   

strandhuisje op of aan een 

Geen afwijkingen Geen afwijkingen  
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strand te bouwen. 

2.Het is verboden om een 

bouwwerk van tijdelijke aard, 

zoals bedoeld in lid 1, te 

gebruiken of te laten gebruiken. 

 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5b. Sanitaire 

voorzieningen 

Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen bij 

recreatieparken, vakantieparken, 

kampeerterreinen, kleinschalige 

kampeerveldjes, parken, 

natuurgebieden, jachthavens en 

stranden geopend te houden. 

strand te bouwen. 

2.Het is verboden om een bouwwerk 

van tijdelijke aard, zoals bedoeld in lid 

1, te gebruiken of te laten gebruiken. 

 

Haaglanden (Optioneel verbod) 

Artikel 2.5a. Verbod sanitaire 

voorzieningen recreatie 

1. Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen zowel 

op of bij recreatieve locaties 

geopend te houden. 

2. Onder recreatieve locaties 

worden in ieder geval, doch niet 

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5b. Verbod recreatief 

nachtverblijf 

1.Het is verboden om recreatief 

nachtverblijf aan te bieden.  

2.Deze verboden gelden niet voor: 

a. hotels; 

b. locaties en gebieden waar recreatief 

nachtverblijf wordt aangeboden aan 

seizoenarbeiders; 

c. locaties en gebieden waar recreatief 

nachtverblijf wordt aangeboden in de 

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5b. Verbod recreatief 

nachtverblijf 

1.Het is verboden om recreatief 

nachtverblijf aan te bieden.  

2.Deze verboden gelden niet voor: 

a. hotels; 

b. locaties en gebieden waar recreatief 

nachtverblijf wordt aangeboden aan 

seizoenarbeiders; 

c. locaties en gebieden waar recreatief 

nachtverblijf wordt aangeboden in de 

Geen afwijkingen  
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uitsluitend, verstaan: 

recreatieparken, vakantieparken, 

jachthavens, kampeerterreinen, 

kleinschalige kampeerveldjes, 

parken, natuurgebieden en 

stranden. 

 
(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5b. Verbod recreatief 

nachtverblijf 

1. Het is verboden om 

recreatief nachtverblijf aan te 

bieden.  

2. Deze verboden gelden niet 

voor: 

a. hotels; 

b. locaties en gebieden 

waar recreatief 

nachtverblijf wordt 

aangeboden aan 

seizoenarbeiders; 

c. locaties en gebieden 

waar recreatief 

nachtverblijf wordt 

aangeboden in de vorm 

van vaste standplaatsen; 

d. tijdelijke bewoning 

anders dan ten behoeve 

van recreatief verblijf. 

 

vorm van vaste standplaatsen; 

d. bewoning anders dan ten behoeve 

van recreatief nachtgebruik.  

vorm van vaste standplaatsen; 

d. (tijdelijke) bewoning anders dan ten 

behoeve van recreatief nachtgebruik.  
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Zuid-Holland Zuid Artikel 2.10. Verboden 

toegang zorginstellingen en 

woonvormen ouderenzorg 

1. Het is verboden om 

personen die niet 

noodzakelijk zijn voor de 

zorg toe te laten tot een door 

de zorginstelling beheerde 

zorgaccommodatie of een 

woonvorm in de 

ouderenzorg, tenzij sprake is 

van: 

[…] 

b. bezoek van een 

geestelijk verzorger aan 

een cliënt in de 

stervensfase of 

vergelijkbare 

omstandigheden 

 

Artikel 2.1a Markten 

Het verbod op samenkomsten als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid geldt 

niet voor bestaande markten als 

bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder 

g van de Gemeentewet mits aan de 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. de marktkramen dienen 

zodanig te zijn opgesteld dat de 

veilige afstand als bedoeld in 

artikel 2.2. redelijkerwijs in acht 

kan worden genomen tussen 

personen die zich op de markt 

en in de aanliggende gebieden 

bevinden; 

b. kan op een markt redelijkerwijs 

niet worden voldaan aan de 

voorwaarden als bedoeld onder 

a., dan worden marktkramen 

met non-food uitgesloten van 

deelname aan de markt en is 

enkel de verkoop van 

levensmiddelen toegestaan; 

c. het bepaalde in artikel 2.3, 

eerste lid, aanhef en onder a en 

tweede lid is mede van 

toepassing op marktkramen 

waar eet- en drinkwaren 

worden verkocht; 

d. zit- of staanmeubilair en andere 

uitstallingen buiten de 

marktkraam zijn niet 

toegestaan; 

Artikel 2.1a Markten 

Het verbod op samenkomsten als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid geldt 

niet voor bestaande markten als 

bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder 

g van de Gemeentewet mits aan de 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. de marktkramen dienen 

zodanig te zijn opgesteld dat de 

veilige afstand als bedoeld in 

artikel 2.2. redelijkerwijs in acht 

kan worden genomen tussen 

personen die zich op de markt 

en in de aanliggende gebieden 

bevinden; 

b. kan op een markt redelijkerwijs 

niet worden voldaan aan de 

voorwaarden als bedoeld onder 

a., dan worden marktkramen 

met non-food uitgesloten van 

deelname aan de markt en is 

enkel de verkoop van 

levensmiddelen toegestaan; 

c. het bepaalde in artikel 2.3, 

eerste lid, aanhef en onder a en 

tweede lid is mede van 

toepassing op marktkramen 

waar eet- en drinkwaren 

worden verkocht; 

d. zit- of staanmeubilair en andere 

uitstallingen buiten de 

marktkraam zijn niet 

toegestaan; 

Geen afwijkingen 
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e. leegstaande en/of vrije 

marktplaatsen blijven leeg en 

worden niet aan anderen 

aangeboden of uitgegeven; 

f. de organisatie van de markt 

plaatst bij alle toegangen van 

de markt waarschuwingsborden 

waarop personen worden 

attendeert op het in acht nemen 

1,5 meter afstand tot andere 

personen op de markt; 

g. de marktkraamhouder zorgt er 

zoveel mogelijk voor dat 

personen bij zijn marktkraam 

1,5 meter afstand tot elkaar en 

andere personen op de markt 

aanhouden en treft de daarvoor 

noodzakelijke maatregelen; 

h. de organisatie van de markt 

houdt toezicht op de naleving 

van de voorwaarden als 

bedoeld in dit artikel en 

reguleert daartoe indien 

noodzakelijk de toestroom tot 

en doorstroom op de markt; 

i. de voorzitter van de 

veiligheidsregio Zuid-Holland 

Zuid kan te allen tijde besluiten 

dat markten direct worden 

beëindigd of de daaraan 

verbonden voorschriften 

wijzigen als de situatie daartoe 

aanleiding geeft. 

e. leegstaande en/of vrije 

marktplaatsen blijven leeg en 

worden niet aan anderen 

aangeboden of uitgegeven; 

f. de organisatie van de markt 

plaatst bij alle toegangen van 

de markt waarschuwingsborden 

waarop personen worden 

attendeert op het in acht nemen 

1,5 meter afstand tot andere 

personen op de markt; 

g. de marktkraamhouder zorgt er 

zoveel mogelijk voor dat 

personen bij zijn marktkraam 

1,5 meter afstand tot elkaar en 

andere personen op de markt 

aanhouden en treft de daarvoor 

noodzakelijke maatregelen; 

h. de organisatie van de markt 

houdt toezicht op de naleving 

van de voorwaarden als 

bedoeld in dit artikel en 

reguleert daartoe indien 

noodzakelijk de toestroom tot 

en doorstroom op de markt; 

i. de voorzitter van de 

veiligheidsregio Zuid-Holland 

Zuid kan te allen tijde besluiten 

dat markten direct worden 

beëindigd of de daaraan 

verbonden voorschriften 

wijzigen als de situatie daartoe 

aanleiding geeft. 
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(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5b. Verbod recreatief 

nachtverblijf 

3. Het is verboden om recreatief 

nachtverblijf aan te bieden.  

4. Deze verboden gelden niet voor: 

a. hotels; 

b. locaties en gebieden waar 

recreatief nachtverblijf wordt 

aangeboden aan 

seizoenarbeiders; 

c. locaties en gebieden waar 

recreatief nachtverblijf wordt 

aangeboden in de vorm van 

vaste standplaatsen; 

d. tijdelijke bewoning anders dan 

ten behoeve van recreatief 

verblijf. 

 

Hollands-Midden (Optioneel verbod) 

Artikel 2.5a. Verbod sanitaire 

voorzieningen recreatie 

1. Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen bij 

recreatieve locaties geopend te 

houden. 

2. Onder recreatieve locaties 

worden in ieder geval, doch niet 

uitsluitend, verstaan: 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5b. Verbod recreatief 

nachtverblijf 

1. Het is verboden recreatief 

nachtverblijf aan te bieden. 

2. Dit verbod geldt niet voor: 

a. hotels; 

b. locaties en gebieden waar recreatief 

nachtverblijf wordt aangeboden aan 

seizoenarbeiders; 
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recreatieparken, vakantieparken, 

jachthavens, kampeerterreinen, 

kleinschalige kampeerveldjes, 

parken, natuurgebieden en 

stranden. 

 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5b. Verbod recreatief 

nachtverblijf 

1. Het is verboden recreatief 

nachtverblijf aan te bieden. 

2. Dit verbod geldt niet voor: 

a. hotels; 

b. locaties en gebieden waar 

recreatief nachtverblijf wordt 

aangeboden aan 

seizoenarbeiders; 

c. locaties en gebieden waar 

recreatief nachtverblijf wordt 

aangeboden in de vorm van 

vaste standplaatsen; 

d. (tijdelijke) bewoning anders 

dan ten behoeve van recreatief 

verblijf. 

c. locaties en gebieden waar recreatief 

nachtverblijf wordt aangeboden in de 

vorm van vaste standplaatsen; 

d. (tijdelijke) bewoning anders dan ten 

behoeve van recreatief verblijf. 

 

Rotterdam-Rijnmond (Optioneel verbod)  

Artikel 2.5a Verbod sanitaire 

voorzieningen recreatie 

Het is verboden 

gemeenschappelijke sanitaire 

toilet-, was- en 

douchevoorzieningen op of bij 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5b. Verbod recreatief 

nachtverblijf  

1. Het is verboden om recreatief 

nachtverblijf aan te bieden op 

recreatieparken, kampeerterreinen, in 

jachthavens en op het strand. 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5b. Verbod recreatief 

nachtverblijf  

1. Het is verboden om recreatief 

nachtverblijf aan te bieden op 

recreatieparken, vakantieparken, 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5b. Verbod recreatief 

nachtverblijf  

1. Het is verboden om recreatief 

nachtverblijf aan te bieden op 

recreatieparken, vakantieparken, 
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recreatieparken, vakantieparken, 

kampeerterreinen en 

kleinschalige kampeerveldjes, 

parken, natuurgebieden en 

stranden geopend te houden. 

 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5b Verbod recreatief 

nachtverblijf 

1. Het is verboden om recreatief 

nachtverblijf aan te bieden op 

recreatieparken en 

kampeerterreinen. 

2. Dit verbod geldt niet voor: 

a: het aanbieden van  

nachtverblijf aan 

seizoenarbeiders; 

b: het aanbieden van recreatief 

nachtverblijf in de vorm van 

vaste standplaatsen; 

c: tijdelijke bewoning anders dan 

ten behoeve van recreatief 

verblijf. 

2. Het is verboden om gebruik te 

maken van recreatief nachtverblijf op 

recreatieparken, kampeerterreinen, in 

jachthavens en op het strand. 

3. Deze verboden gelden niet 

voor: 

a: het aanbieden van nachtverblijf aan 

en nachtverblijf van seizoenarbeiders; 

b: tijdelijke bewoning anders dan ten 

behoeve van recreatief verblijf. 

 

kampeerterreinen, in jachthavens en 

op het strand.  

2. Dit verbod geldt niet voor:  

a. het aanbieden van recreatief 

nachtverblijf in de vorm van vaste 

standplaatsen;  

b. het aanbieden van nachtverblijf aan 

seizoenarbeiders  

c. tijdelijke bewoning anders dan ten 

behoeve van recreatief verblijf. 

kampeerterreinen, in jachthavens en 

op het strand. 

2. Dit verbod geldt niet voor: 

a. het aanbieden van recreatief 

nachtverblijf in de vorm van vaste 

standplaatsen; 

b. het aanbieden van nachtverblijf aan 

seizoenarbeiders 

c. tijdelijke bewoning anders dan ten 

behoeve van recreatief verblijf. 

 

Zeeland (Optioneel verbod) 

Artikel 2.5a Verbod recreatief 

nachtverblijf 

1. Het is verboden om recreatief 

nachtverblijf aan te bieden op 

recreatieparken en 

kampeerterreinen. 

2.Dit verbod geldt niet voor: 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5a Verbod recreatief 

nachtverblijf 

1. Het is verboden om recreatief 

nachtverblijf aan te bieden op 

recreatieparken en kampeerterreinen. 

2.Dit verbod geldt niet voor: 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5a Verbod recreatief 

nachtverblijf 

1. Het is verboden om recreatief 

nachtverblijf aan te bieden op 

recreatieparken en kampeerterreinen. 

2.Dit verbod geldt niet voor: 

Extra toevoeging Artikel 2.5a 

(Sanitaire voorzieningen) 

1. Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- en 

douchevoorzieningen bij 

vakantieparken, kampeerterreinen en 

kampeerveldjes geopend te houden 
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a: het aanbieden van  

nachtverblijf aan 

seizoenarbeiders; 

b: het aanbieden van recreatief 

nachtverblijf in de vorm van 

vaste standplaatsen; 

c: tijdelijke bewoning anders dan 

ten behoeve van recreatief 

verblijf. 

 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5b Verbod sanitaire 

voorzieningen recreatie: 

Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen zowel 

op of bij recreatieparken, 

vakantieparken, jachthavens, 

kampeerterreinen en stranden.  

 

Optioneel verbod:  

Artikel 2.5c Verbod slaap- en 

strandhuisjes  

1. Het is verboden om een 

bouwwerk van tijdelijke aard in 

de vorm van een slaaphuisje of 

strandhuisje op of aan een 

strand te bouwen; 2. Het is 

verboden om een bouwwerk van 

a: het aanbieden van  nachtverblijf aan 

seizoenarbeiders; 

b: het aanbieden van recreatief 

nachtverblijf in de vorm van vaste 

standplaatsen; 

c: tijdelijke bewoning anders dan ten 

behoeve van recreatief verblijf. 

Extra toevoeging 2.5a: 

Bedrijfsmatige verhuur onder 

voorwaarden tot 15% toegestaan; 

Mits eigen sanitaire voorzieningen 

gebruik tweede woningen / vaste 

standplaatsen etc. toegestaan.  

 

Optioneel verbod:  

Artikel 2.5b Verbod slaap- en 

strandhuisjes  

1. Het is verboden om een bouwwerk 

van tijdelijke aard in de vorm van een 

slaaphuisje of strandhuisje op of aan 

een strand te bouwen; 2. Het is 

verboden om een bouwwerk van 

tijdelijke aard, zoals bedoeld in lid 1, te 

gebruiken of te laten gebruiken. 

 

a: het aanbieden van  nachtverblijf aan 

seizoenarbeiders; 

b: het aanbieden van recreatief 

nachtverblijf in de vorm van vaste 

standplaatsen; 

c: tijdelijke bewoning anders dan ten 

behoeve van recreatief verblijf. 

Extra toevoeging 2.5a: 

Bedrijfsmatige verhuur onder 

voorwaarden tot 15% toegestaan; 

Mits eigen sanitaire voorzieningen 

gebruik tweede woningen / vaste 

standplaatsen etc. toegestaan.  

 

Optioneel verbod:  

Artikel 2.5b Verbod slaap- en 

strandhuisjes  

1. Het is verboden om een bouwwerk 

van tijdelijke aard in de vorm van een 

slaaphuisje of strandhuisje op of aan 

een strand te bouwen; 2. Het is 

verboden om een bouwwerk van 

tijdelijke aard, zoals bedoeld in lid 1, te 

gebruiken of te laten gebruiken. 

 

met uitzondering van de 

toiletvoorzieningen bij vakantieparken, 

kampeerterreinen en kampeerveldjes 

tussen 8.00 uur en 20.00 uur; 

 

Artikel 2.5b Recreatief nachtverblijf 

1. Recreatief nachtverblijf is 

toegestaan mits er gebruik wordt 

gemaakt van individuele sanitaire 

voorzieningen, onverminderd het 

bepaalde in het tweede lid.  

2. Het is verboden bedrijfsmatig 

recreatief nachtverblijf aan te bieden, 

tenzij wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden:  

a. het volledig in acht nemen van de 

geldende landelijke maatregelen van 

het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

onder meer ten aanzien van hygiëne 

en social distancing;  

b. per verhuurlocatie gebruik wordt 

gemaakt van individuele sanitaire 

voorzieningen;  

c. in totaal niet meer dan 75% van de 

netto aanwezige slaapplaatsen per 

verblijfslocatie voor recreatief 

nachtverblijf wordt aangeboden;  

d. de ondernemer zich heeft 

aangemeld bij het onafhankelijk loket 
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tijdelijke aard, zoals bedoeld in 

lid 1, te gebruiken of te laten 

gebruiken. 

 

van de sector recreatie en toerisme in 

Zeeland;  

e. uitsluitend in aanmerking komen 

ondernemers in de sector recreatie en 

toerisme die zich (kosteloos) hebben 

geregistreerd bij het onder sub d. 

genoemde loket en ingeschreven 

staan in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel voor het 

aanbieden van recreatief nachtverblijf; 

f. de ondernemer een sluitende, 

transparante en controleerbare 

registratie bijhoudt van de beschikbare 

en in gebruik zijnde slaapplaatsen voor 

recreatief nachtverblijf.  

3. Het verbod in lid 2 geldt niet voor:  

a. hotels, pensions, bed & breakfast en 

het niet bedrijfsmatig aanbieden van 

recreatief nachtverblijf (particuliere 

verhuur);  

b. locaties en gebieden waar 

bedrijfsmatig recreatief nachtverblijf 

wordt aangeboden voor zover dat 

aangewend wordt voor verblijf van 

seizoensarbeiders en/of 

arbeidsmigranten;  

c. tijdelijke bewoning anders dan ten 

behoeve van recreatief nachtverblijf. 

Brabant Noord (Optioneel verbod)  

Artikel 2.5a Verbod sanitaire 

voorzieningen recreatie 

Geen afwijkingen  Geen afwijkingen  Geen afwijkingen  
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Het is verboden 

gemeenschappelijke sanitaire 

toilet-, was- en 

douchevoorzieningen op of bij 

recreatieparken, vakantieparken, 

kampeerterreinen en 

kleinschalige kampeerveldjes, 

parken, natuurgebieden en 

stranden geopend te houden. 

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5b. Verbod recreatief 

nachtverblijf  

1. Het is verboden recreatief 

nachtverblijf aan te bieden en 

zich te bevinden op locaties 

waar recreatief nachtverblijf 

plaatsvindt. 2. Dit verbod geldt 

niet voor:  

a. hotels;  

b. locaties en gebieden waar 

recreatief nachtverblijf wordt 

aangeboden aan 

seizoenarbeiders en 

zorgpersoneel;  

c. locaties en gebieden waar 

recreatief nachtverblijf wordt 

aangeboden in de vorm van 

vaste standplaatsen (inclusief 

eigen sanitaire voorzieningen);  
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d. tijdelijke bewoning anders dan 

ten behoeve van recreatief 

verblijf.   

Midden- en West-

Brabant 

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5a. Verbod recreatief 

nachtverblijf  

1. Het is verboden recreatief 

nachtverblijf aan te bieden en 

zich te bevinden op locaties 

waar recreatief nachtverblijf 

plaatsvindt. 2. Dit verbod geldt 

niet voor:  

a. hotels;  

b. locaties en gebieden waar 

recreatief nachtverblijf wordt 

aangeboden aan 

seizoenarbeiders en 

zorgpersoneel;  

c. locaties en gebieden waar 

recreatief nachtverblijf wordt 

aangeboden in de vorm van 

vaste standplaatsen (inclusief 

eigen sanitaire voorzieningen);  

d. tijdelijke bewoning anders dan 

ten behoeve van recreatief 

verblijf.   

 

(Optioneel verbod)  

Artikel 2.5b Verbod sanitaire 

voorzieningen recreatie 

Geen afwijkingen  Geen afwijkingen  Geen afwijkingen  
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Het is verboden 

gemeenschappelijke sanitaire 

toilet-, was- en 

douchevoorzieningen op of bij 

recreatieparken, vakantieparken, 

kampeerterreinen en 

kleinschalige kampeerveldjes, 

parken, natuurgebieden en 

stranden geopend te houden. 

 

Brabant-Zuidoost (Optioneel verbod)  

Artikel 2.5a. Verbod recreatief 

nachtverblijf  

1. Het is verboden recreatief 

nachtverblijf aan te bieden en 

zich te bevinden op locaties 

waar recreatief nachtverblijf 

plaatsvindt. 2. Dit verbod geldt 

niet voor:  

a. hotels;  

b. locaties en gebieden waar 

recreatief nachtverblijf wordt 

aangeboden aan 

seizoenarbeiders en 

zorgpersoneel;  

c. locaties en gebieden waar 

recreatief nachtverblijf wordt 

aangeboden in de vorm van 

vaste standplaatsen (inclusief 

eigen sanitaire voorzieningen);  

Geen afwijkingen  Geen afwijkingen  Geen afwijkingen  
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d. tijdelijke bewoning anders dan 

ten behoeve van recreatief 

verblijf.   

 

Optioneel verbod:  

Artikel 2.5b. Verbod sanitaire 

voorzieningen recreatie: 

Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen zowel 

op of bij recreatieparken, 

vakantieparken, 

kampeerterreinen, jachthavens 

en kleinschalige kampeerveldjes 

als bij parken, natuurgebieden 

en stranden geopend te houden. 

Limburg-Noord Extra toevoeging Artikel 2.2 

(niet in achtnemen veilige 

afstand): 

c:overige personen die op één 

adres woonachtig zijn, voor 

zover 

zij in de woning verblijven. 

 

Extra toevoeging art 2.3 

(verboden openstelling 

inrichtingen): 

h. marktkramen of niet 

permanent aanwezige 

standplaatsen, met uitzondering 

Extra toevoeging Artikel 2.3 

(verboden openstelling 

inrichtingen): 

h. marktkramen of niet permanent 

aanwezige standplaatsen, met 

uitzondering van marktkramen of niet 

permanent aanwezige standplaatsen 

van waaruit voedingswaren worden 

verkocht; 

i. het Designer Outlet Center te 

Roermond. 

Artikel 1.2 definities: 

Samenkomsten:openbare 

bijeenkomsten en vermakelijkheden 

als bedoel in artikel 174 van de 

Gemeentewet, samenkomsten in voor 

publiek openstaande gebouwen en 

daarbij behorende erven, alsmede in 

vaartuigen. 

 

Artikel 1.2 definities: 

Gezamenlijke huishoudens:  

‘’ volgens de basisregistratie 

personen’’ geschrapt. 

 

Artikel 1.2 definities 

Gezamenlijke huishoudens:  

‘’ volgens de basisregistratie 

personen’’ geschrapt. 

 

Artikel 2.1g. Markten:  

1. Met betrekking tot markten in de zin 

van artikel 160, eerste lid, onder g van 

de Gemeentewet geldt dat de invulling 

hiervan aan de colleges van de in 

artikel 1.1 genoemde gemeenten wordt 

overgelaten, zulks met inachtneming 

van het volgende: a. Het is voor ieder 

verboden zich op de markt te bevinden 
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van marktkramen of niet 

permanent aanwezige 

standplaatsen van waaruit 

voedingswaren worden 

verkocht; 

i. het Designer Outlet Center te 

Roermond. 

 

Optioneel verbod:  

Artikel 2.5a. Verbod sanitaire 

voorzieningen recreatie: 

Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen zowel 

op of bij recreatieparken, 

vakantieparken, 

kampeerterreinen, jachthavens 

en kleinschalige kampeerveldjes 

als bij parken, natuurgebieden 

en stranden geopend te houden. 

 

 

Artikel 2.1a. Markten:  

1. Met betrekking tot markten in de zin 

van artikel 160, eerste lid, onder g van 

de Gemeentewet geldt dat de invulling 

hiervan aan de colleges van de in 

artikel 1.1 genoemde gemeenten wordt 

overgelaten, zulks met inachtneming 

van het volgende: a. Het is voor ieder 

verboden zich op de markt te bevinden 

zonder tot andere personen een 

afstand te houden van ten minste 1,5 

meter. Dit verbod is niet van 

toepassing op personen die een 

gezamenlijke huishouding vormen. b. 

De marktkramen moeten zodanig 

worden geplaatst en de wijze waarop 

bezoekers zich over de markt 

bewegen dient zodanig gereguleerd te 

worden, dat alle aanwezigen te allen 

tijde tenminste 1,5 meter afstand tot 

elkaar ( kunnen) houden. c. Tussen de 

marktplaatsen en -kramen onderling zit 

tenminste 1,5 meter afstand. d. Tussen 

tegenover elkaar gelegen 

marktplaatsen of -kramen zit minimaal 

4,5 meter afstand. e. Het is bezoekers 

niet toegestaan ter plaatse eten of 

drinken te nuttigen. f. De voorzitter van 

de veiligheidsregio kan te allen tijde 

besluiten de markt te sluiten, of de 

daaraan verboden voorschriften te 

zonder tot andere personen een 

afstand te houden van ten minste 1,5 

meter. Dit verbod is niet van 

toepassing op personen die een 

gezamenlijke huishouding vormen. b. 

De marktkramen moeten zodanig 

worden geplaatst en de wijze waarop 

bezoekers zich over de markt 

bewegen dient zodanig gereguleerd te 

worden, dat alle aanwezigen te allen 

tijde tenminste 1,5 meter afstand tot 

elkaar ( kunnen) houden. c. Tussen de 

marktplaatsen en -kramen onderling zit 

tenminste 1,5 meter afstand. d. Tussen 

tegenover elkaar gelegen 

marktplaatsen of -kramen zit minimaal 

4,5 meter afstand. e. De voorzitter van 

de veiligheidsregio kan te allen tijde 

besluiten de markt te sluiten, of de 

daaraan verboden voorschriften te 

wijzigen als de situatie daartoe 

aanleiding geeft. Deze maatregelen 

kunnen betrekking hebben op 

(individuele) bezoekers, individuele 

marktkramen, categorieën van 

marktkramen of de gehele markt. 

 

Artikel 2.5b. Verbod voorwerpen in 

de openbare ruimte:   

Het is verboden voorwerpen in de 

openbare ruimte te plaatsen of 
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wijzigen als de situatie daartoe 

aanleiding geeft. Deze maatregelen 

kunnen betrekking hebben op 

(individuele) bezoekers, individuele 

marktkramen, categorieën van 

marktkramen of de gehele markt. 

 

Artikel 2.5b. Verbod voorwerpen in 

de openbare ruimte:  

Het is verboden voorwerpen in de 

openbare ruimte te plaatsen of 

geplaatst te houden indien en voor 

zover dit verbod door de burgemeester 

van de gemeente, waar het verbod 

toepassing vindt, is afgekondigd.  

geplaatst te houden indien en voor 

zover dit verbod door de burgemeester 

van de gemeente, waar het verbod 

toepassing vindt, is afgekondigd. 

Zuid-Limburg  Extra toevoeging Artikel 4.2 

(toezicht): 

2. De bevoegdheid van de onder 

a tot en met d bedoelde 

functionarissen geldt voor het 

hele grondgebied van de 

veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

Artikel 2.1a. Markten  

Met betrekking tot markten in de 

zin van artikel 160, eerste lid, 

onder g van de Gemeentewet 

geldt dat de invulling hiervan aan 

de colleges van de in artikel 1.1. 

genoemde gemeenten wordt 

overgelaten, zulks met 

inachtneming van het volgende: 

a. het is voor een ieder verboden zich 

op de markt te bevinden zonder tot 

andere personen een    

afstand te houden van ten minste 

1,5 meter; 

Artikel 2.1a. Markten  

Met betrekking tot markten in de 

zin van artikel 160, eerste lid, 

onder g van de Gemeentewet 

geldt dat de invulling hiervan aan 

de colleges van de in artikel 1.1. 

genoemde gemeenten wordt 

overgelaten, zulks met 

inachtneming van het volgende: 

a. het is voor een ieder verboden zich 

op de markt te bevinden zonder tot 

andere personen een    

afstand te houden van ten minste 

1,5 meter; 

Extra toevoeging Artikel 2.1a 

(verboden samenkomsten): 

b. bezoek aan dierenparken, 

natuurparken en pretparken. Hierbij 

geldt dat de beheerder van een 

dergelijk park uiterlijk een week voor 

de openstelling van het park aan de 

voorzitter een plan dient te overleggen 

waaruit blijkt dat maatregelen zijn 

getroffen om 1,5 meter afstand tussen 

de aanwezigen te garanderen en dat 

de belasting van het 

mobiliteitssysteem en in het bijzonder 

het openbaar vervoer acceptabel blijft. 

Indien het plan hierin naar het oordeel 

van de voorzitter niet dan wel 
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b. de marktkooplieden zien erop toe 

dat hun klanten en potentiële klanten 

ten opzichte van  

elkaar en andere personen een 

afstand in acht nemen van ten 

minste 1,5 meter en spreken  

hen - voor zover dat niet het geval 

is - daarop aan; 

c; marktkooplieden in de 

foodsector is alleen verkoop ten 

behoeve van consumptie elders dan 

ter plaatse toegestaan; 

d. het is marktkooplieden niet 

toegestaan om ter plaatse aan klanten 

of potentiële klanten  

gelegenheid te bieden tot  staan 

en/of zitten en/of verblijf op 

andere wijze; 

 e. het is bezoekers van de markt niet 

toegestaan ter plaatse eten of drinken 

te nuttigen.  

 

Extra toevoeging Artikel 4.2 

(toezicht): 

2. De bevoegdheid van de onder a tot 

en met d bedoelde functionarissen 

geldt voor het hele grondgebied van 

de veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

b. de marktkooplieden zien erop toe 

dat hun klanten en potentiële klanten 

ten opzichte van  

elkaar en andere personen een 

afstand in acht nemen van ten 

minste 1,5 meter en spreken  

hen - voor zover dat niet het geval 

is - daarop aan; 

c; marktkooplieden in de 

foodsector is alleen verkoop ten 

behoeve van consumptie elders dan 

ter plaatse toegestaan; 

d. het is marktkooplieden niet 

toegestaan om ter plaatse aan klanten 

of potentiële klanten  

gelegenheid te bieden tot  staan 

en/of zitten en/of verblijf op 

andere wijze; 

 e. het is bezoekers van de markt niet 

toegestaan ter plaatse eten of drinken 

te nuttigen.  

 

Extra toevoeging Artikel 4.2 

(toezicht): 

2. De bevoegdheid van de onder a tot 

en met d bedoelde functionarissen 

geldt voor het hele grondgebied van 

de veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

onvoldoende voorziet, verbiedt hij de 

openstelling. De beheerder wordt van 

een verbod zo spoedig mogelijk in 

kennis gesteld;    

                            

Extra toevoeging Artikel 4.2 

(toezicht): 

2. De bevoegdheid van de onder a tot 

en met d bedoelde functionarissen 

geldt voor het hele grondgebied van 

de veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

Flevoland (Optioneel verbod) 

Artikel 2.5.a. Verbod sanitaire 

voorzieningen recreatie  

Geen afwijkingen  Wijziging Artikel 2.5 a  Wijziging Artikel 2.5 a  
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Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen zowel 

op of bij recreatieparken, 

vakantieparken, 

kampeerterreinen en 

kleinschalige kampeerveldjes als 

bij parken, natuurgebieden, 

stranden en (jacht)havens 

geopend te houden. 

De zinsnede “toilet-, was- en 
douchevoorzieningen” gewijzigd in: 
was- en douchevoorzieningen.  

 

De zinsnede “toilet-, was- en 
douchevoorzieningen” gewijzigd in: 
was- en douchevoorzieningen.  

 

Gooi- en 

Vechtstreek 

(Optioneel verbod) 

Artikel 2.5.a. Verbod sanitaire 

voorzieningen recreatie  

Het is verboden sanitaire 

voorzieningen in de vorm van 

gemeenschappelijke toilet-, was- 

en douchevoorzieningen zowel 

op of bij recreatieparken, 

vakantieparken, 

kampeerterreinen en 

kleinschalige kampeerveldjes als 

bij parken, natuurgebieden, 

stranden en (jacht)havens 

geopend te houden. 

Geen afwijkingen  Wijziging Artikel 2.5 a  
De zinsnede “toilet-, was- en 
douchevoorzieningen” gewijzigd in: 
was- en douchevoorzieningen.  

 

Wijziging Artikel 2.5 a  
De zinsnede “toilet-, was- en 
douchevoorzieningen” gewijzigd in: 
was- en douchevoorzieningen.  

 

 


