
 

 

Aan 

Bestuursadviseurs veiligheidsregio's 

Van 

Bestuursondersteuning Veiligheidsberaad 

Datum 

4 juni 2020 

 

Toelichting:  

De antwoorden die veiligheidsregio’s geven op de vraag over de aangevraagde ontheffingen  

lopen uiteen. Enkele veiligheidsregio’s hebben een overzicht gegeven van de verleende 

ontheffingen, zonder daarbij aan te geven of dit ook alle aangevraagde ontheffingen betrof. 

Andere veiligheidsregio’s hebben een datum, of een motivering toegevoegd. Door de korte 

termijn van de uitvraag bij de veiligheidsregio’s is het niet mogelijk geweest om voor het 

onderstaande overzicht één lijn te hanteren.  

 

 

Overzicht aangevraagde ontheffing of vrijstelling 
noodverordening 
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Veiligheidsregio Zijn er gevallen bekend waarin belanghebbenden een aanvraag 

voor een vrijstelling of ontheffing cf. artikel 3.1 eerste lid onder c 

van de noodverordening, hebben ingediend? 

 

Fryslân - Ontheffing sportschool Fit20 (geweigerd) 

- Ontheffing organisator streekmartkt (geweigerd) 

Drenthe Ruim 30 ontheffingsaanvragen:   

- 10. formele aanvragen tot een ontheffing op   

- Overige aanvragen betreffen “verkapte vormen van een 

ontheffing met dezelfde intentie” 

Groningen - Ontheffing sport- en fitnessgelegenheid: specifieke 

gezondheidstrainingen. 

- 2 ontheffingen streekmarkten die overeenkwamen met 

reguliere weekmarkt. 

- Ontheffing van het verbod op samenkomsten: interne 

voorbereiding op daadwerkelijke opening.  

- Ontheffing sport- en fitnessgelegenheid: 1-op-1 personal 

training.  

IJsselland 30 mei 2020 – Ontheffing testdag Bioscoop Pathé 

Gelderland-Noord Tot dusver geen ontheffingen verleend.  

Gelderland-Zuid Tot dusver één aanvraag voor ontheffing ontvangen. Deze ontheffing is 

ook verleend.  
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Gelderland-Midden - 23 april 2020 ontheffing erehaag bij uitvaarten  

- 4 mei 2020 ontheffing samenkomsten dodenherdenking  

- 11-12 mei 2020 ontheffing virtueel ontbijt 

RonaldMcDonaldbreakfast 

- 12 mei 2020 ontheffing herdenking soldaten 1e Regiment 

Huzaren 1940 

- 18 mei 2020 ontheffing  diverse opnames gericht op 

saamhorigheid en inspiratie 

- 19-22 mei 2020 ontheffing opnames aangepast 

promotiemateriaal Airborne Museum  

- 8 ontheffingen erehagen aangevraagd op diverse data 

Twente  - Ontheffing gebruik sporthal voor examens (verleend) 

- Ontheffing gebruik sporthal voor examens (verleend) 

- Ontheffing verbod samenkomst 4 mei herdenking (verleend) 

- Ontheffing gebruik privé sauna (geweigerd) 

- Vrijstelling markten (verleend) 

- Ontheffing gebruik sporthal examens (verleend) 

- Ontheffing werkzaamheden + 100 personen (verleend) 

Utrecht 10 ontheffingsverzoeken ontvangen van:  

-  Burgers (geweigerd: niet afgeweken van landelijke lijn ) 

-  Verenigingen (geweigerd: niet afgeweken van landelijke lijn) 

- Ondernemers (geweigerd: niet afgeweken van landelijke lijn)  

Noord-Holland Noord - Ontheffing voor markten  

- Ontheffing gebruik sportinrichting: Testlocatie GGD personeel 

- 7 ontheffingen voor erehagen  

- Ontheffing voor Aquacentrum Den Helder: training 

zeestrijdkrachten 

Kennemerland - 13 ontheffingen verleend aan strandhuisjes voor de 

aanvullende regeling voor strandhuisjes (optioneel verbod).  

- - Ontheffing aanvraag Snowworld (loopt nog)  

Amsterdam-Amstelland - 26 maart 2020 vrijstelling markten  

- 29 april 2020 vrijstelling markten  

- 4 mei 2020 ontheffing inloopvoorziening Korte Papaverweg 4 

(De Ceuvel)  

- 8 mei 2020 ontheffing De Hollandsche Manege: afscheid 

voorafgaand aan een uitvaart te Uithoorn  

- 14 mei 2020 vrijstelling Markten (ingetrokken op 3 juni) 

- 1 juni 2020 verzoek tot ontheffing Klimmuur Centraal 

(geweigerd) 

Zaanstreek-Waterland - Algemene vrijstelling markten  

- Ontheffingen voor erehagen (verleend) 

- Meerdere verzoeken tot ontheffing voor bezoek bij 

zorginstellingen (niet verleend)  

Haaglanden - Twee ontheffingen verleend 

- Twee verzoeken tot ontheffing afgewezen  

Zuid-Holland Zuid - 1 mei 2020 ontheffing voor samenkomst en openstelling 

sportinrichting: verjaardag van een achtjarig zeer ernstig ziek 

meisje. 
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- 4 mei 2020 ontheffing voor samenkomst: 

herdenkingsactiviteiten op Nationale Dodenherdenking 

- 6 juni 2020 ontheffing gesloten inrichting: herdenking overlijden 

supporter van de voetbalvereniging VVAC. 

Hollands-Midden - 15 maart 2020 Begrafenis (eenmalig) 

- 20 maart 2020 Warenmarkten 

- 30 maart 2020 Training bedrijf 

- 5 april 2020 Schoolexamens in sporthallen 

- 7 april 2020 Warenmarkt (vervanging ontheffing 20 maart 2020) 

- 1 mei 2020 Erehagen uitvaarten 

- 12 mei 2020 Binnen-accommodatie bewegingsonderwijs BO en 

SO 

- 13 mei 2020 Herdenkingsbijeenkomst (eenmalig) 

- 20 mei 2020 Zelfstandige toiletten strand 

- 27 mei 2020 Bruiloft (eenmalig)  

Rotterdam-Rijnmond - 7 mei 2020 ontheffing markten 

- 14, 20 en 27 mei 2020 ontheffing verhuur recreatie  

- 30 april 2020 ontheffing groot onderhoud industrie 30 april 2020 
- 20 mei 2020 ontheffing Philharmonisch Orkest Rotterdam  
- 20 mei 2020 Ontheffing zwembaden: oefening Korps Mariniers  

 

Zeeland 8 april 2020- Ontheffing erehaag bij uitvaarten 

Brabant Noord - 27 maart 2020 ontheffing week- en dagmarkten  

- 28 april 2020 ontheffing herdenkingsbijeenkomsten gemeente 

Heusden 

- 30 april 2020 ontheffing week- en dagmarkten  

- 5 mei 2020 ontheffing ontsteken Vrijheidsvuur ‘s-Hertogenbosch  

- 12 mei 2020 ontheffing inrichting Vooropleiding Hedendaagse Dans  

 

Midden- en West-Brabant Een ontheffing voor buitenruimte school:  samenkomst voor overlijden 

schooljuffrouw als gevolg van een familiedrama. 

Brabant-Zuidoost - 27 maart 2020 ontheffing week- en dagmarkten: toestaan food 

- 6 mei 2020 ontheffing week- en dagmarkten: toestaan food/non-

food 

Limburg-Noord - Openen gemeenschappelijk sanitair op camping/jachthaven: 8 
- Motorrijles: 3 
- Vervoer arbeidsmigranten: 3 
- Drive in bioscoop: 2 
- Non food op markten: 2 
- Personal fitness training: 2 
- Vervoer speciaal onderwijs/gehandicapten/jeugdzorg: 2 
- Contactberoepen: 2 
- Binnensport/hobbyclub: 2 
- Meer dan 30 personen in horecapand (verschillende zalen): 2 
- Openstellen escaperoom: 1 
- (Individueel) muziekles: 2 
- Hondentraining: 3 

 

Zuid-Limburg 18 mei 2020 – Ontheffing begraafplaats Margraten: herdenking 75 jaar 

bevrijding 

 

20 mei 2020 – Ontheffing wellness centrum Thermae.  
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12 juni 2020 – Ontheffing petrochemisch bedrijf Sabic: vitale 

werkprocessen. 

Flevoland 2 april 2020– ontheffing markten  

Gooi- en Vechtstreek - 1 april 2020 ontheffing markten  

- 1 2020 ontheffing erehaag bij uitvaarten 


