
Model-intrekking aanwijzingsbesluit ex. artikel 2.5 van de noodverordening COVID-19

Veiligheidsregio IJsselland;

De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland,

Overwegende dat:

- ik op 24 april 2020 op verzoek van de burgemeester van Olst-Wijhe op grond van artikel 2.5

van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland de loswal in Wijhe heb

aangewezen als verboden gebied;

- sinds deze aanwijzing de navolgende redenen aanleiding geven om dit besluit te

heroverwegen;

- per 1 juni 2020 de landelijke maatregelen worden versoepeld;

- per genoemde datum eveneens de noodverordening wordt versoepeld;

- dat daardoor het verbod op samenscholing in de openbare ruimte niet meer is opgenomen

in de noodverordening en daarvoor in de plaats iedereen wel anderhalve meter afstand

moet betrachten, behoudens bepaalde uitzonderingen;

- de loswal voldoende ruimte biedt om op anderhalve meter van elkaar te kunnen verblijven;

- door deze versoepelingen meer mogelijkheden zullen beschikbaar zullen komen voor

recreatie, waardoor de aantrekkingskracht van de loswal als pleisterplaats minder groot

wordt;

- in het aangewezen gebied de trailerboothelling en de toegang tot de jachthaven zijn

gelegen. Op 18 mei j.l. het vaarseizoen weer geopend is en varen onder voorwaarden is

toegestaan;

- in het aangewezen gebied camperplaatsen zijn gelegen. Het gebruik van de mogelijkheid tot

reiniging van het chemisch toilet is bij een eerdere versoepeling van de noodverordening

reeds toegestaan;

- op 1 juni 2020 de terrassen en horeca open gaan en het nodig is om de te verwachten

drukte zo goed mogelijk te spreiden. Dat kan door de mogelijkheid van recreatie op of aan

de loswal weer toe te staan.

- gelet hierop thans geen reden meer bestaat om de loswal langer aan te wijzen als verboden

locatie/gebied;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland.

Gehoord het verzoek van de burgemeester van Olst-Wijhe



B E S L U I T

Artikel 1 Intrekking

Het verlenging aanwijzingsbesluit Loswal Wijhe van 24 april 2020, wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt op de website van veiligheidsregio IJsselland,

www.vrijsselland.nl en treedt in werking op 1 juni 2020 om 9:00.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als intrekkingsbesluit Loswal Wijhe

Zwolle, 29 mei 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders

Bezwaar

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.


