Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden
inhoudende ontheffing op het verbod om de locatie K.S.R.V. Njord Leiden te betreden (artikel
2.5, 14e Noodverordening COVID-19 VRHM 29 september 2020)
De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden,
gelet op artikel 3.1, eerste lid onder c van de 14e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio
Hollands Midden 29 september 2020
overwegende:
- dat op 23 september 2020 de locatie K.S.R.V. Njord (Morsweg 182-184) is aangewezen als
locatie waar het voor een ieder verboden is zich te bevinden;
- dat dit verbod geldt voor de periode 22 september 2020 tot en met 5 oktober 2020;
- dat er op 29 september 2020 overleg is geweest tussen de gemeente en de K.S.R.V. Njord;
- dat hierbij onder andere verzocht is om voor een aantal specifieke situaties ontheffing te verlenen
op dit verbod, te weten:
o het gebruik kunnen maken van de douches door de bewoners van het naastgelegen
pand Morsweg 180 (het Zwanennest) aangezien ze niet beschikken over een eigen
douche;
o het mogen ophalen van ergometers en/of andere fitnessapparatuur vanuit de locatie
om elders te kunnen trainen; en
o het toestaan dat de topselectie kan blijven trainen vanuit Njord om aansluiting met de
(landelijke / internationale) top te behouden. Hierbij gaat het om trainingen in de
buitenlucht in kleine boten (1 en 2-persoonsboten);
- dat de genoemde situaties een relatief beperkte inbreuk maken op het verbod en het risico op
verspreiding van het coronavirus in deze situaties zeer gering is;
BESLUIT:
Artikel 1
Het verbod om zich in de periode van 22 september 2020 tot en met 5 oktober 2020 te bevinden op
de locatie K.S.R.V. Njord, Morsweg 182-184 geldt niet in de navolgende gevallen:
a. het ophalen van ergometers en/of andere fitnessapparaten vanuit de locatie. Het exacte
tijdstip van ophalen dient in onderling overleg bepaald te worden met de gemeente Leiden;
b. het gebruik maken van de douches op de verboden locatie door de bewoners van het pand
Zwanennest, Morsweg 180. Hierbij geldt als voorwaarde dat de bewoners zich onverwijld
naar de douches begeven en na het douchen onverwijld het terrein verlaten;
c. het gebruik maken van het terrein en de loodsen om te kunnen roeien vanaf het terrein. Dit
geldt enkel voor de ouderejaars wedstrijdroeiers met een bijzondere status met hun
begeleiding (hun coaches en eventueel stuurman/stuurvrouw en een vanuit het bestuur van
K.S.R.V. Njord aangewezen toezichthouder) en voor zover de gemeente Leiden voor de
specifieke wedstrijdroeier toestemming heeft verleend.
Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de veiligheidsregio Hollands
Midden (www.vrhm.nl) en is van kracht vanaf 1 oktober 2020. Dit besluit wordt tevens zo spoedig
mogelijk gepubliceerd in het Blad Gemeenschappelijke Regeling.

Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: ‘ontheffing verbod om de locatie K.S.R.V. Njord Leiden te betreden
in de veiligheidsregio Hollands Midden 14e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands
Midden 29 september 2020’.

Leiden, 1 oktober 2020

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN,

drs. H.J.J. Lenferink

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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