
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

inhoudende de aanwijzing van de Amsterdamse Dam en omgeving als

verboden gebied in de zin van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19

veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020 (Aanwijzingsbesluit

verboden gebied Amsterdamse Dam en omgeving 4 mei 2020)

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland,

 

gelet op artikel 2.5, eerste lid, en artikel 3.1, eerste lid, onder c, van de Noodverordening COVID-19

veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020,

 

overwegende:

• dat op 29 april 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van

29 april 2020 (hierna: ‘de noodverordening’) is vastgesteld;

• dat in artikel 2.5, eerste lid, van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de veilig-

heidsregio gebieden en locaties kan aanwijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden

en dat op grond van artikel 3.1, eerste lid, onder c, van de noodverordening de voorzitter van de

veiligheidsregio (categorieën van) gevallen kan bepalen waarop verboden niet van toepassing

zijn;

• dat de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen 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 de niet inachtneming daarvan dreigt;

• dat op 4 mei 2020 de Nationale Dodenherdenking plaatsvindt op de Dam zonder publiek;

• dat dit desalniettemin een aantrekkende werking kan hebben op groepen personen waarbij de

afstand van 1,5 meter niet in acht zal worden genomen, waardoor er het gevaar ontstaat op ver-

dere verspreiding van het coronavirus in de regio;

• dat daarom de Amsterdamse Dam en omgeving wordt aangewezen als gebied waar het voor

eenieder verboden is om zich te bevinden op 4 mei 2020 tussen 18.00 en 22.30 uur;

 

besluit vast te stellen de volgende regeling

 

Aanwijzingsbesluit verboden gebied Amsterdamse Dam en omgeving 4 mei 2020

Artikel 1 Aanwijzing
De Amsterdamse Dam en omgeving, binnen het gebied zoals gemarkeerd op de plattegrond in de bij-

lage, wordt aangewezen als gebied waar het op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de noodverordening

voor eenieder verboden is zich te bevinden op maandag 4 mei 2020 van 18.00 uur tot 22.30 uur.

Artikel 2 Uitzondering
Het verbod in artikel 1 is niet van toepassing op:

a. geaccrediteerde personen;

b. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;

c. militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek

van Strafvordering

Artikel 3 Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.amsterdam.nl/coronavirus en treedt onmiddellijk na de be-

kendmaking in werking. Dit besluit wordt tevens in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Artikel 4 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verboden gebied Amsterdamse Dam en omgeving

4 mei 2020.

 

Aldus vastgesteld op 1 mei 2020.

Voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Femke Halsema
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Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit

een bezwaarschrift worden ingediend bij de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland,

postbus 202, 1000 AE Amsterdam, t.a.v. de directie Juridische Zaken, of per fax 020 552 2402. Het indie-

nen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen

van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank

Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
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Bijlage: Plattegrond verboden gebied Amsterdamse Dam en omgeving
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