
Aanwijzingsbesluit vaarverbod Giethoorn gemeente Steenwijkerland

De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland,

Overwegende dat:

- in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19);

- om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan er maatregelen worden genomen;

- om die reden de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 3 april 2020 van kracht is;

- het op grond van artikel 2.2 verboden is zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder

tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5

meter;

- dat gebleken is dat het afgelopen weekend, door de aangename weersomstandigheden de pleziervaart in

Giethoorn tot een aanzienlijk drukte op het water heeft geleid;

- op basis van de weersvoorspelling geldt dat voor de komende dagen wederom aangename

weersomstandigheden worden verwacht;

- aannemelijk is dat hierdoor, ondanks de landelijke oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, veel

pleziervaart opnieuw op gang zal komen en dat grote drukte niet valt uit te sluiten;

- Giethoorn mede gekenmerkt wordt door smalle vaarwegen/grachten;

- aannemelijk is dat daardoor zowel op de vaartuigen als tussen de vaartuigen de afstand van 1,5 meter niet

in acht zal worden genomen, waardoor er het gevaar ontstaat op verdere verspreiding van het

coronavirus in de regio;

- daarom een deel van Giethoorn wordt aangewezen als gebied waar het voor eenieder verboden is om zich

op een vaartuig te bevinden op vrijdag 10 april 2020 tot en met maandag 13 april 2020 tussen 07:00 tot

21:00 uur te bevinden;

- deze aanwijzing geldt voor het zich bevinden op alle vaartuigen met uitzondering van de

bedrijfsvaartuigen, niet zijnde de passagiersvaartuigen. Derhalve is het zich bevinden op alle vaartuigen

verboden, met uitzondering van bedrijfsvaartuigen die géén passagiersvaartuigen zijn;

- dit verbod op grond van artikel 2.5, tweede lid, sub a en b, van de noodverordening niet geldt voor

bewoners van woonboten die zijn gelegen in het gebied, voor personen die noodzakelijkerwijs

aangewezen zijn op vervoer per boot alsmede voor personen die in dit gebied noodzakelijke

werkzaamheden verrichten, zoals handhavingsboten;

- er middels persberichten al aangekondigd is dat in Giethoorn voor bepaalde tijd niet gevaren mag

worden;

- de belangen van de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en

de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang

- de duur van de aanwijzing en de omvang van het aangewezen gebied proportioneel is in relatie tot het

beoogde doel;



Gelet op het bepaalde in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 3 april
2020;

Gehoord het verzoek van de burgemeester van Steenwijkerland;

Besluit:

1. Dat het verboden is zich te bevinden op een vaartuig in het gebied tussen Noorder Stouwe, de
Gasthuisdijk, de Veneweg en de Beulakerweg te Giethoorn zoals gemarkeerd op de situatietekening
in de bijlage. Dit verbod geldt op vrijdag 10 april 2020 tot en met maandag 13 april 2020, van 07:00
tot 21:00 uur.

2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt, conform het bepaalde in artikel 2.5. van de
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 3 april 2020, niet voor:

a. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

b. de betrokken hulpdiensten en toezichthouders;

c. door de voorzitter te bepalen (categorieën van) gevallen.

Dit besluit treedt direct in werking na bekendmaking op de website van de Veiligheidsregio IJsselland.

Handelen in strijd met de verboden uit dit aanwijzingsbesluit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste

drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Zwolle, 7 april 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de voorzitter van de
Veiligheidsregio IJsselland, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat
naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits
tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, postbus 10067, 8000 GB Zwolle,

worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.



Bijlage Situatietekening bij Aanwijzingsbesluit vaarverbod Giethoorn gemeente
Steenwijkerland

De rode lijn vormt de grens waarbinnen het vaarverbod geldt. De grenzen van het gebied bestaan uit
de Noorder Stouwe, de Gasthuisdijk, de Veneweg en de Beulakerweg.


