Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden inhoudende
de aanwijzing van de wegen tussen de bollenvelden in de gemeenten
Hillegom, Katwijk, Lisse en Teylingen als verboden gebied in de zin van artikel
2.5. van de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden
van 24 april 2020 (Derde Aanwijzingsbesluit verboden gebied bollenvelden)
De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden,
gelet op artikel 2.5., eerste lid van de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands
Midden van 26 maart 2020,
overwegende:
- dat op 26 maart 2020 de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden van 26
maart 2020 (hierna: de noodverordening) is vastgesteld;
- dat het kabinet op 21 april 2020 bekend heeft gemaakt dat de landelijke maatregelen (voor zover
van toepassing op deze situatie) zijn verlengd tot en met 19 mei 2020;
- dat in artikel 2.5., eerste lid, van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de
veiligheidsregio gebieden en locaties kan aanwijzen waar het eenieder verboden is zich te
bevinden;
- dat deze bevoegdheid kan worden ingezet wanneer in gebieden en op locaties de maatregelen tot
het houden van 1,5 meter afstand tussen de aanwezige personen niet in acht wordt genomen, dan
wel wanneer de niet inachtneming daarvan dreigt;
- dat is geconstateerd dat in de achterliggende weekenden en feestdagen op de wegen tussen de
bollenvelden in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen sprake was van extreme drukte, zodat
de 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen personen niet meer in acht genomen kon worden en
werd genomen en dat hiervoor maatregelen moesten worden genomen;
- dat de bollenvelden in bloei staan (ondanks het besluit om vervroegd te starten met het koppen
van de bloembollen) en dit een grote aantrekkingskracht heeft waardoor het de verwachting is dat
ook in de komende weekenden en officiële feestdagen (27 april en 5 mei 2020) in de periode tot
en met 19 mei 2020 (verlengde termijn landelijke maatregelen) veel personen zich zullen
verzamelen en dat extreme drukte niet valt uit te sluiten;
- dat het aannemelijk is dat daardoor op de wegen tussen de bollenvelden de afstand van 1,5 meter
tussen de aanwezige personen niet in acht zal worden genomen, waardoor er het gevaar ontstaat
op verdere verspreiding van COVID-19 in de regio;
- dat de veiligheidsregio daarom de komst van veel personen naar de bollenvelden wil ontmoedigen
door het afsluiten van de wegen tussen de bollenvelden;
- dat daarom de in dit besluit vermelde wegen tussen de bollenvelden worden aangewezen als
gebied waar het voor eenieder verboden is zich te bevinden op zaterdag, zondag en officiële
feestdagen (27 april en 5 mei 2020) van 12.00 uur tot 18.00 uur in de periode van 25 april 2020 tot
en met 19 mei 2020;
- dat in eerste instantie dit verbod gehandhaafd wordt voor personen in of met een motorvoertuig
en/of op of met een sportfiets (zoals bijvoorbeeld een wielrenfiets, een mountainbike);
- dat indien ondanks bovenvermelde afsluiting voor de genoemde categorieën weggebruikers zich
nog te veel personen verzamelen en dat dat leidt tot extreme drukte, het verbod (na advies van de
politie en/of de gemeente en na besluit van de voorzitter veiligheidsregio), geldt voor alle
weggebruikers en dat het voor eenieder verboden is zich te bevinden op de wegen tussen de
bollenvelden op zaterdag, zondag en officiële feestdagen (27 april en 5 mei 2020) van 12.00 uur
tot 18.00 uur in de periode van 25 april 2020 tot en met 19 mei 2020;

-

-

-

dat de in dit besluit vermelde wegen tussen de bollenvelden zijn afgezet middels afzetlinten,
hekken of op een andere zichtbare wijze zijn afgezet en dat er bij deze afzettingen
verkeersregelaars zijn ingezet;
dat indien onder andere de weersvoorspellingen van dien aard zijn dat het niet aannemelijk is dat
veel personen zich zullen gaan bevinden en/of verzamelen op de wegen tussen de bollenvelden
kan het verbod (na advies van de politie en/of de gemeente en na besluit van de voorzitter
veiligheidsregio) tijdelijk worden ingetrokken en kenbaar worden gemaakt door het verwijderen
van de afzetlinten, hekken en/of andere zichtbare afzettingen;
dat dit verbod op grond van artikel 2.5., tweede lid, onder a. en b. van de noodverordening niet
geldt voor bewoners van woningen die zijn gelegen aan de in dit besluit genoemde wegen tussen
de bollenvelden alsmede voor personen die in een van de genoemde parkeerterreinen
noodzakelijke werkzaamheden verrichten (zoals bijvoorbeeld leveranciers);
dat middels een persbericht op 24 april 2020 aangekondigd is dat de wegen tussen de
bollenvelden zullen worden afgesloten.

BESLUIT:
Derde Aanwijzingsbesluit verboden gebied bollenvelden
Artikel 1
De wegen tussen de bollenvelden in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse en Teylingen (binnen het
gebied zoals gemarkeerd op de plattegronden in de bijlage) worden aangewezen als gebied waar het
op grond van artikel 2.5., eerste lid, van de noodverordening voor eenieder verboden is zich te
bevinden.
Artikel 2
Het verbod op grond van artikel 1 geldt op elke zaterdag, zondag en officiële feestdag (27 april en 5
mei 2020) van 12.00 uur tot 18.00 uur in de periode van 25 april 2020 tot en met 19 mei 2020 en
enkel voor zover de vermelde wegen tussen de bollenvelden zijn afgezet middels afzetlinten, hekken
of andere zichtbare wijze.
Artikel 3
Het verbod als bedoeld in artikel 1 geldt op grond van artikel 2.5. tweede lid, onder a. en b. van de
noodverordening niet voor bewoners van woningen die zijn gelegen in dit gebied of locatie als
bedoeld in artikel 1 alsmede voor personen die in dit gebied of locatie noodzakelijke werkzaamheden
verrichten.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de veiligheidsregio Hollands
Midden (www.vrhm.nl) en treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking. Dit besluit wordt tevens zo
spoedig mogelijk in het Blad Gemeenschappelijke Regeling gepubliceerd.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Derde Aanwijzingsbesluit verboden gebied bollenvelden.
Leiden, 24 april 2020
DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

drs. H.J.J. Lenferink
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Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift
worden ingediend bij de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, postbus 1123, 2302 BC Leiden, t.a.v. de afdeling
Strategie en Beleid. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus
20302, 2500 EH Den Haag.
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Bijlage:
verboden gebied bollenvelden in de
gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse en Teylingen
Plattegronden: wegen en afzettingen in verboden gebied
Gemeente Hillegom:
- 3e loosterweg thv rotonde N442
- Veenenburgerlaan thv N208
- Hyacintenlaan thv kruising N207/N208
- Toegang bollenveld paralel aan N208 (Leidsestraat), tegenover de weg ‘Achter de watertoren’.
- Ingang Leidsevaart thv N442 (aan de zijde van de Zuider Leidsevaart)
- Ingang Leidsevaart thv N442 (aan de zijde van de Noorder Leidsevaart) tot aan de
Margrietenlaan
Gemeente Lisse:
- Zwartelaan thv N208 (rotonde Nachtegaal)
- Loosterweg Noord thv Stationsweg
- Ingang Leidsevaart nabij Stationsweg
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Gemeente Lisse:
- Van Lyndenweg thv Stationsweg
- Spekkelaan thv N208 en thv fietstunnel (komt uit op Spekkelaan)
Afzetting aan de andere zijde van fietstunnel (thv Achterweg)
- Professor van Slogterenweg thv rotonde N208 (plaatsen na ingang tuincentrum Overvecht)
- Catharijnelaan direct na rotonde N208 bij De Engel
- Akkervoorderlaan thv N208
Gemeente Teylingen:
- Oude Herenweg thv N443
- Torenlaan thv N443
- Loosterweg thv N443 (na rotonde)
- Wandel/fietspaadje (tussen de Carolus Clusiusweg Sassenheim en de Oude Herenweg
Sassenheim, paralel aan N443. Tussen voormalige kaasfabriek en woningen)
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Gemeente Teylingen:
Elsgeesterlaan thv kruising Rijnsburgerweg
Gemeente Katwijk:
- Eerste Elsgeesterweeg thv Vinkenweg
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