
Aanwijzingsbesluit ex. artikel 2.5. van de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 11 mei
2020.

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 11 mei 2020 van kracht ;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;

- gebleken is dat artikel 2.2 van de noodverordening op de landtong en het terrein rondom de bunker aan de IJssel (zie

bijgevoegde kaart) onvoldoende wordt nageleefd dan wel dreigt niet te worden nageleefd;

- In het aangewezen gebied in de afgelopen weekenden meermaals groepen zich hebben opgehouden waarbij de

afstand van 1,5 meter niet in acht werd genomen;

- dat de door ambtenaren van handhaving en toezicht en politieambtenaren ingezette reguliere middelen om de

bescherming van de veiligheid en gezondheid te waarborgen (zowel overleg en overreding, mondeling bevel, als

proces-verbaal) niet hebben geleid tot beëindiging van de overtreding;

- het, gelet op de constateringen dat niet voldaan wordt aan het aanhouden van de veilige afstand, dan wel dit dreigt

niet te worden nageleefd, het noodzakelijk is de landtong en het terrein rondom de bunker aan de IJssel aan te wijzen

als verboden gebied vanaf 29-5-2020 19:00 uur.

- 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, de beperking in tijd 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 11 mei 2020.

Gehoord het verzoek van de burgemeester van Kampen

Besluit:

1. Dat het verboden is zich te bevinden op de landtong en het terrein rondom de bunker (zie bijgevoegde kaart);
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt, conform het bepaalde in artikel 2.5. van de Noodverordening COVID-

19 Veiligheidsregio IJsselland van 11 mei 2020, niet voor:

a. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

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

c. de betrokken hulpdiensten en toezichthouders;

d. 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, 29-05-2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders



KAART MET AANGEWEZEN GEBIED


