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Geachte raadsleden van de Drentse gemeenten (en in cc naar de burgemeesters en colleges van b&w van de Drentse
gemeenten),
Op 15 september heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe een nieuwe Noodverordening afgekondigd. In
een GRIP-4 situatie heeft hij de verplichting deze met u als raden te delen. U vindt dit in de bijlage.
Geactualiseerd
Er zijn nieuwe aanwijzingen ontvangen welke in bijgaande versie zijn opgenomen. Deze aanwijzingen zijn de
volgende:





De maatregelen uit eerdere aanwijzingen (26 juni, 10 juli, 7 en 20 augustus) worden verlengd totdat er
nieuwe besluitvorming plaatsvindt van het kabinet over het verlengen of aanpassen van de maatregelen.
Aan artikel 2.7a luchthaven is toegevoegd: alsmede de teststraat en de reclaimhallen. Dit betekent dat de
exploitant van een luchthaventerrein ook deze locaties zodanig dient in te richten dat de 1,5 meter regel
door passagiers kan worden nageleefd. Lukt dit tijdens piekmomenten niet, dan zijn passagiers van 13 jaar
en ouder verplicht om op deze locaties een mondkapje te dragen.
In de artikelen 2.7, 2.7a en 2.8 is bepaald dat reizigers vanaf 13 jaar een niet-medisch mondneuskapje
dienen te dragen. In de toelichting staat dat dit gebod niet wordt gehandhaafd voor jongeren in het
leerlingen- en doelgroepenvervoer. Dit betreft het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet
(speciaal) onderwijs. Daarnaast gaat het over vervoer van jongeren tot en met 17 jaar van en naar de locatie
waar jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals
kinderdienstencentra (KDC).

Publicatie en inwerkingtreding
Deze Noodverordening wordt bekendgemaakt en treedt in werking door plaatsing op de website van VRD en uw
eigen websites. Voor plaatsing op uw websites wordt voorzien door uw afdelingen communicatie.
Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Roswitha Jonkers, Veiligheidsregio Drenthe op
Roswitha.jonkers@vrd.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens de voorzitter VRD,
Roswitha Jonkers
Bestuursondersteuning
Op deze mail is de disclaimer van de VRD van toepassing

1

