
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE  ‘s-Hertogenbosch

 

Ontheffing voor een samenkomst in het kader van de werving en introductie van 
studenten van het mbo, hbo of wo in de publieke ruimte of een besloten plaats.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,

overwegende:
 dat de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord 1 oktober 2020 van 

kracht is  (hierna: de Noodverordening);
 dat het op grond van artikel 2.1a, eerste lid Noodverordening verboden is een 

samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of het 
daarbij behorende erf, in het kader van de werving en introductie van studenten van het 
mbo, hbo en wo te organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan;

 dat de voorzitter op grond van artikel 2.1a, tweede lid Noodverordening  vrijstelling kan 
verlenen van het hiervoor genoemde verbod voor een samenkomst door een 
onderwijsinstelling, studentenvereniging, studentensportvereniging of studievereniging, 
indien:

a. de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de 
Veiligheidsregio;
b. de samenkomst gericht is op kennismaking, studie of sport;
c. de samenkomst kleinschalig is;
d. tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of 
genuttigd; en 
e. de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 en 06.00 uur;

 dat op 22 september 2020 Has Hogeschool te ’s-Hertogenbosch heeft verzocht om een 
ontheffing voor het houden van opendagen gericht op het werven van nieuwe studenten 
op de locatie Has Hogeschool, Onderwijsboulevard 221 te ‘s-Hertogenbosch;

 dat Has Hogeschool een onderwijsinstelling is;
 dat de activiteiten gericht zijn op het voorlichten en werven van nieuwe studenten;
 dat de aanvraag om ontheffing een plan van aanpak bevat voor de beoogde opendagen;

gelet op het bepaalde in artikel 2.1a, eerste en tweede lid, Noodverordening besluit als volgt:

Besluit: 
Ontheffing van het verbod uit artikel 2.1a, eerste lid, Noodontheffing wordt verleend aan Has 
Hogeschool, onderwijsboulevard 221 te ’s-Hertogenbosch, teneinde samenkomsten te 
organiseren in het kader van de werving en introductie van nieuwe leerlingen, overeenkomstig de 
aanvraag om ontheffing en het daarin vervatte plan van aanpak.

Daarbij dienen de richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid in acht te worden genomen, 
daaronder begrepen de Noodverordening.  Wijziging van de omstandigheden kan wijziging – bijv. 
aanvullende maatregelen – dan wel intrekking van deze ontheffing tot gevolg hebben.
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Aldus besloten op 12 oktober 2020 te ’s-Hertogenbosch,
de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, 

drs. J.M.L.N. Mikkers 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u 
door het indienen van een bezwaarschrift bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit, waartegen u bezwaar 
maakt, is uitgereikt. U kunt uw bezwaarschrift per brief indienen.

Per brief bezwaar maken
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het 
bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, de 
reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift richten aan: de 
voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, Postbus 218, 5201 AE ’s-Hertogenbosch. 

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het 
genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit 
besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de 
rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. 
U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit 
verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch. Aan de procedure voor 
‘voorlopige voorziening’ zijn kosten verbonden (griffierecht).


