
Aanwijzingsbesluit verboden gebied
Noodverordening COVID-19

Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland inhoudende de aanwijzing van de
skatebaan aan de Gramsbergerweg in Hardenberg als verboden gebied in de zin van artikel 2.5
van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio IJsselland van 7 november 2020.

De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland,

Overwegende dat:

 in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (COVID-19),
behorende tot groep A van de infectieziekten gaande is en de WHO deze uitbraak heeft
betiteld als een pandemie;

 de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid
de voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben verzocht uitvoering te geven aan
afgekondigde maatregelen;

 de voorzitter van de veiligheidsregio IJsselland in nauwe samenspraak met het lokale
bestuur binnen de gemeenten van de veiligheidsregio IJsselland maatregelen treft om
gezondheidsrisico’s tegen te gaan met het doel om meer besmettingen en verdere
verspreiding van COVID-19 te voorkomen;

 om die reden de voorzitter van de veiligheidsregio IJsselland op 7 november 2020 de
'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio IJsselland van 7 november 2020’ heeft
vastgesteld en bekendgemaakt;

 het op grond van artikel 2.2 van de noodverordening verboden is zich in de publieke ruimte
of in een besloten plaats op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon een afstand te
houden van ten minste 1,5 meter;

 in artikel 2.5 van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de veiligheidsregio
gebieden en locaties kan aanwijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden;

 deze bevoegdheid kan worden ingezet wanneer in gebieden en op locaties de maatregel tot
het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar aanwezige personen niet in acht wordt
genomen, dan wel wanneer dit dreigt;

 gebleken is dat artikel 2.2 van de noodverordening op en rond de skatebaan gelegen in het
Kruserbrinkpark aan de Gramsbergerweg te Hardenberg onvoldoende wordt nageleefd dan
wel dreigt niet te worden nageleefd, en dat hierbij risico’s ontstaan voor verdere
verspreiding van het virus;

 het algemeen belang dat is gediend met de naleving van de maatregelen ter voorkoming
van verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 zwaarder weegt dan het belang van
de gebruikers van de skatebaan;

 de door de toezichthouders ingezette reguliere middelen om de bescherming van veiligheid
en gezondheid te waarborgen niet hebben geleid tot beëindiging van de overtredingen;

 het daarom noodzakelijk is om aanvullende maatregelen te treffen om naleving van de
noodverordening af te dwingen.

Gehoord het verzoek van de burgemeester van Hardenberg.



Besluit:

De skatebaan in het Kruserbrinkpark aan de Gramsbergerweg te Hardenberg,
kadastraal bekend als gemeente Stad Hardenberg sectie A 5942,
aan te wijzen als locatie waar het tot nader order verboden is zich te bevinden.

Dit besluit is na mondelinge uitvaardiging op 7 november 2020 per direct in werking getreden en
wordt nader bekend gemaakt door publicatie op www.vrijsselland.nl en www.hardenberg.nl.

Het besluit wordt aangehaald als
‘Aanwijzingsbesluit verboden gebied skatebaan Hardenberg november 2020’.

Zwolle, 10 november 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.


