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Geachte directie, 
 
Het Corona-virus houdt het hele land in zijn greep. Om grip te krijgen op de bestrijding van het 
virus heb ik, als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) de 
Noodverordening COVID-19 VRR 30 maart 2020 afgekondigd (verder: Noodverordening).  
Met deze noodverordening geeft de VRR vorm aan de aangekondigde maatregelen vanuit de 
Rijksoverheid voor de regio.  
 
Deze crisis treft ons allen. Het is dan ook essentieel dat binnen alle facetten van onze 
samenleving heldere afspraken worden gemaakt waaraan we ons houden.  
 
Het is uiteraard van belang dat de dagelijkse werkzaamheden binnen uw inrichting kunnen 
blijven plaatsvinden. Ik ga er vanuit dat u bij het uitvoeren van deze werkzaamheden uw 
verantwoordelijkheid neemt als het gaat om de maatregelen om de verspreiding van het 
COVID-19-virus tegen te gaan.  
 
Grote onderhoudsprojecten 
Mogelijk zijn er binnen uw inrichting, in de periode waarin de COVID-19-maatregelen van kracht 
zijn, grote onderhoudsprojecten, zoals turn-arounds, gepland die het noodzakelijk maken dat 
binnen uw inrichting grote groepen mensen aanwezig zijn, bovenop het aantal dat voor het 
continueren van de dagelijkse werkzaamheden noodzakelijk is.  
 
Ik begrijp de noodzaak van dit onderhoud maar ik vraag u daarbij aandacht voor het volgende.  
 
In de Noodverordening is een aantal verboden opgenomen. Eén van deze verboden betreft het 
verbod op samenkomsten (artikel 2.1 Noodverordening).  
 
In artikel 3.1, eerste lid, van de Noodverordening is opgenomen wanneer deze verboden niet 
van toepassing zijn. Dit is onder andere het geval indien sprake is van activiteiten die 
noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen (artikel 3.1, eerste lid, onderdeel c. van 
de Noodverordening). De grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische 
stoffen is door de overheid aangemerkt als vitaal proces om zodoende ouders en verzorgenden 
in deze sector een beroep te kunnen laten doen op de noodopvang.  
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Ontheffing/vrijstelling 
Ik wijs u erop dat grote onderhoudsprojecten, zoals turn-arounds, niet vallen onder de 
uitzondering zoals bedoeld in artikel 3.1 eerste lid onderdeel b1. Ik erken dat het, zowel vanuit 
economisch als uit veiligheidsbelang, noodzakelijk kan zijn dat de geplande grote 
onderhoudsprojecten, zoals turn-arounds, door kunnen gaan. Voor deze activiteiten kan 
daarom een vrijstelling of ontheffing worden verleend op basis van artikel 3.1 eerste lid onder c 
van de Noodverordening. Deze ontheffing of vrijstelling kunt u aanvragen bij de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond.  
 
Voor het verlenen van deze ontheffing of vrijstelling is het van belang dat u inzicht geeft in: 
1. de maatregelen die u heeft getroffen om verspreiding van het virus te voorkomen c.q. 

maximaal te controleren; 
2. de wijze waarop u de naleving van de onder 1. bedoelde maatregelen, door de binnen uw 

inrichting aanwezige personen, waarborgt;  
3. de specifieke afspraken met de externe opdrachtnemers, die in grote getalen aanwezig 

kunnen zijn bij grote onderhoudsprojecten, zoals turn-arounds, ten aanzien van de onder 1. 
bedoelde maatregelen; 

4. de wijze waarop het tijdelijk onderkomen van medewerkers van externe opdrachtgevers is 
geregeld.  

 
U dient deze maatregelen en afspraken af te stemmen met de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond en vast te leggen in een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak dient u in te dienen 
bij de aanvraag om ontheffing of vrijstelling op basis van artikel 3.1 eerste lid onderdeel c. 
Deze ontheffing of vrijstelling is nodig voor alle grote onderhoudsprojecten, zoals turn-arounds, 
die plaatsvinden binnen uw inrichting zolang de Noodverordening van kracht is.  
 
Op de voorwaarden die zijn opgenomen in de ontheffing of vrijstelling wordt toezicht gehouden. 
Dit betekent dat handhavend opgetreden zal worden indien blijkt dat niet conform de ontheffing 
of vrijstelling wordt gehandeld.  
 
U kunt de aanvraag voor ontheffing of vrijstelling indienen bij de VRR t.a.v. de heer. E. van der 
Linden, Sr.beleidsmedewerker bij de afdeling GHOR van de VRR. Mocht u naar aanleiding van 
deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer E. van der Linden, via  
erik.vanderlinden@vr-rr.nl. 
  
Alleen samen kunnen we, in deze bijzondere tijd, op een veilige wijze blijven opereren en de 
samenleving draaiende houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 
 
Met dank aan uw medewerking, 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
lng. A. Aboutaleb  
Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
 
 

                                                           

1 De uitzondering is immers bedoeld om te waarborgen dat het de vitale processen niet behoeven te worden 

onderbroken maar doorgang kunnen vinden. Hiertoe dient het voor werknemers van een bedrijf mogelijk te zijn de 
daarvoor benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Bij groot onderhoudsprojecten, zoals een turn-around, ligt 
het vitale proces op dat moment stil, zodat de uitzondering daarop niet van toepassing is. 
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