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Geachte colleges, 
 

Donderdag 12 maart heeft onze minister-president per direct landelijke maatregelen afgekondigd 

om de snelle verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen gelden voorlopig 

tot en met 31 maart 2020. We rekenen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van eenieder. Ten 

behoeve van besluitvorming over de toepassing van de maatregelen die zijn bekendgemaakt zijn 

alle veiligheidsregio’s in Nederland op verzoek van het Veiligheidsberaad vandaag opgeschaald 

naar GRIP 4. 

 

Wij houden bij deze opschaling een kernbezetting van het RBT aan met als doel het bestuurlijk 

gezag in positie te brengen en te houden. De kernbezetting bestaat uit voorzitter veiligheidsregio, 

directeur veiligheidsregio, directeur publieke gezondheid, districtschef politie, operationeel leider, 

crisiscoördinator GGD, de adviseur communicatie en de informatiemanager. Als de situatie dat 

vraagt breiden we de kernbezetting uit tot een volledig RBT. 

 

De komende dagen zullen veel vragen uit de samenleving komen over de consequenties van deze 

maatregelen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden werken nauw 

samen om deze vragen op te pakken. Conform eerdere afspraken krijgen colleges een dagelijkse 

update en ontvangen raadsleden een wekelijkse nieuwsbrief. 

 

Voor de exacte formulering verwijzen we u naar de brief die vanavond door minister Bruins naar de 

Tweede Kamer gestuurd wordt. 
 
Hoogachtend, 

 
Piet Bruinooge 
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 



 

 

 

 

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland 

 

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding 

van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen 

(gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. 

 

De maatregelen zijn: 

 

• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 

Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 

• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt 

ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

• Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de 

werktijden te spreiden.  

• Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) 

vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen 

dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.  

• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf 

pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis 

niet naar het buitenland. 

• Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van 

grootschalige colleges.  

• Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: 

er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en 

jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de 

maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten 

weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis 

blijven.  

 

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden 

die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld. 
 

 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus


 

 

 

 
 



 

 

 

 


