
Ontheffing samenkomsten in culturele 
gebouwen van groot belang voor de regio 
Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Zeeland 1 oktober 2020  
 

De voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland, 
 
Overwegende  
 

• dat de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland op 1 oktober 2020 de 
‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 1 oktober 2020’ 
(hierna: de Noodverordening) heeft vastgesteld;  

• dat in artikel 2.1 lid 1 van de Noodverordening is bepaald dat het verboden is 
om samenkomsten te laten plaatsvinden of te organiseren dan wel daaraan 
deel te nemen als niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan;  

• dat ingevolge artikel 2.1 lid 2 van de Noodverordening, onverminderd het 
bepaalde in het eerste lid, het onder meer verboden is om in een gebouw, 
vaartuig of voertuig, een samenkomst van meer dan dertig personen 
(exclusief personeel) te organiseren, te laten organiseren, te laten 
plaatsvinden of te laten ontstaan, dan wel aan een dergelijke samenkomst 
deel te nemen. Bij samenkomsten in een gebouw geldt dit verbod per 
zelfstandige ruimte; 

• dat de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland op grond van artikel 3.1 lid 2 
van de Noodverordening voor samenkomsten in gebouwen van groot belang 
voor de regio ontheffing kan verlenen van het verbod in artikel 2.1, tweede lid 
op het maximum van dertig personen per zelfstandige ruimte; 

• dat (ook) in Zeeland op basis van medische indicatoren er continu een 
duidelijk beeld is van hoe snel het virus, dat verantwoordelijk is voor de ziekte 
COVID-19 zich, verspreidt; 

• dat deze medische indicatoren per 01-10-2020 dusdanig zijn dat het een 
gebruik van de ontheffingsmogelijkheid ex artikel 3.1 lid 2 van de 
Noodverordening niet in de weg staat om voor een specifiek aantal gebouwen 
waarin sprake is van (audiovisuele) voorstellingen ontheffing te verlenen; 

 
gelet op: 

 
artikel 3.1 lid 2 en lid 3 van de Noodverordening 
 
Besluit:  
 
Artikel 1 
Ontheffing te verlenen van het verbod in artikel 2.1, tweede lid op het maximum van 
dertig personen per zelfstandige ruimte voor de navolgende gebouwen die van groot 
belang voor de regio op het gebied van culturele vlak worden geacht: 
 

Arsenaaltheater Arsenaalplein 1, 4381 BL Vlissingen 

Ledeltheater Ledelplein 17, 4501  Oostburg 

Podium Reimerswaal Hoofdweg 45, 4411 AP Rilland 



Scheldetheater Westkolkstraat 16, 4531 AW Terneuzen 

Schouwburg 
Middelburg 

Molenwater 99, 4331 SG Middelburg 

Theater de Mythe Bleekveld 1, 4461 DD Goes 

Zeeuwse concertzaal Verwerijstraat 14, 4331 TC Middelburg 

Podium ’t Beest Beestenmarkt 3, 4461 CS Goes 

De Spot Beddewijkstraat 15, 4331 
LP 

Middelburg 

De Pit Korte Kerkstraat 28, 4531 
CL 

Terneuzen 

Theaterzaal XL Spuikomweg 1, 4381 LZ  Vlissingen 
 
 
Artikel 2 Toezicht  
Er zal toezicht gehouden worden op deze ontheffing in relatie tot de naleving van de 
overige algemeen verbindende voorwaarden in de Noodverordening door 
toezichthouders die door de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland bij 
aanwijzingsbesluit zijn aangewezen.  
 
Artikel 3 Voorschriften 

a. de overige bepalingen uit de Noodverordening, het brancheprotocol en alle 
overige richtlijnen van het RIVM worden onverkort nageleefd;  

b. er wordt gewerkt met een (online) kaart verkoopsysteem: reserveren, 
placeren en registratie van bezoekers is verplicht;  

c. de voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten deze 
ontheffing in te trekken, een voorstelling direct te laten beëindigen of aan 
deze ontheffing nadere voorschriften of beperkingen toe te voegen als de 
situatie daartoe aanleiding geeft, gehandeld wordt in strijd met het verbod van 
artikel 3.1 lid 3 van de Noodverordening of indien de overige bepalingen uit 
de Noodverordening niet worden nageleefd.  

 
Artikel 4 Citeertitel  
Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Ontheffing samenkomsten in culturele gebouwen 
van groot belang voor de regio Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 
1 oktober 2020’ 
 
Artikel 5 Bekendmaking en inwerkingtreding  
Dit ontheffingsbesluit wordt bekendgemaakt op de websites van de veiligheidsregio 
Zeeland, www.veiligheidsregiozeeland.nl en www.zeelandveilig.nl en treedt 
onmiddellijk na de bekendmaking in werking. Daarnaast wordt dit besluit in het Blad 
gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd.  
 
Vastgesteld op 2 oktober 2020 te Middelburg,  
 
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland 
 

 
J.A.H. Lonink 


