Toelichting artikel 2.1d lid 3 Toepassing van uitzondering
Op grond van artikel 2.1 lid 1 mogen in een voor een publiek openstaand gebouw maximaal 30 personen
samenkomen. Artikel 2.1d lid 1 zegt vervolgens meer specifiek dat per eet- en drinkgelegenheid (per
inrichting) maximaal 30 gasten aanwezig mogen zijn. Artikel 2.1d lid 3 bepaalt vervolgens dat in gevallen
waarin in één gebouw meerdere eet- en drinkgelegenheden zijn gevestigd (of een eet- en drinkgelegenheid
en een andere functie, zoals een winkel) niet het maximum aantal personen voor het gebouw wordt
gehanteerd(30 personen, art. 2.1 lid 1), maar dat het maximum aantal personen per gelegenheid of functie
geldt. Deze uitzondering van artikel 2.1d lid 3 interpreteren we op een ruime manier, waarbij we binnen de
geest van de noodverordening blijven. Indien in één gebouw een horecabedrijf (dus één inrichting) is
gevestigd, dat in dat gebouw echter beschikt over van elkaar gescheiden zelfstandige ruimten (bv. Dudok te
Arnhem en inrichting Campman te Renkum), is de uitzondering van artikel 2.1d lid 3 ook van toepassing
(waardoor een maximum aantal personen per zelfstandige ruimte in het gebouw geldt, en niet een maximum
van 30 voor het gebouw in geheel), indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. De ruimten zijn voor gasten volledig functioneel van elkaar gescheiden, in de zin dat elke ruimte over
een afzonderlijke ingang aan de buitenkant van het gebouw beschikt.
2. Slechts één van de gescheiden ruimten mag openstaan voor het publiek, in die zin dat die ruimte
openstaat voor een ieder om daar plaats te nemen voor het nuttigen van een consumptie.
3. De andere gescheiden ruimte(n) mogen slechts worden gebruikt voor besloten bijeenkomsten (zoals
een receptie).
4. Indien niet elke gescheiden ruimte over een afzonderlijke toiletgelegenheid beschikt, dient een
persoon continu toezicht te houden dat gasten in- en bij de toiletgelegenheid voldoende afstand
houden en de toiletgelegenheid schoon te houden
5. In elke ruimte is continu tenminste één personeelslid aanwezig, die erop toeziet dat niet meer dan 30
gasten aanwezig zijn en dat men zich ook overigens aan de voorschriften houdt (1.5 meter
onderlinge afstand, gebruikmaken van een zitplaats).

