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Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inhoudende de 

intrekking van de aanwijzing van de Amsterdamse grachten 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 grachten 2020 d.d. 29 april 

2020) 

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, 

 

overwegende:  

 dat op 8 mei 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-

Amstelland van 8 mei 2020 (hierna: ‘de noodverordening’) is vastgesteld;  

 dat deze noodverordening op 11 mei 2020 in werking is getreden; 

 dat de voorzitter van de veiligheidsregio op 29 april 2020 een aanwijzingsbesluit heeft 

genomen op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020 waarin een deel van de Amsterdamse grachten 

werd aangewezen als verboden gebied; 

 dat deze aanwijzing op grond van artikel 5.3 van de noodverordening van 8 mei 2020 

onverminderd van kracht blijft; 

 dat de in het aanwijzingsbesluit opgenomen grachten gezien het aangepaste 

uitgangspunt voor het bestrijden van de coronapandemie (‘mijd drukte’ i.p.v. ‘blijf thuis’) 

en de wens de beschikbare openbare ruimte te vergroten om spreiding van personen zo 

goed mogelijk te reguleren niet langer als verboden gebied aangewezen hoeven worden; 

 

Besluit: 

Het aanwijzingsbesluit verboden gebied Amsterdamse grachten 2020 d.d. 29 april 2020 in te 

trekken. 

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.amsterdam.nl/coronavirus en treedt na publicatie 

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

 

Aldus vastgesteld op 14 mei 2020. 

 

Voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 

 
Femke Halsema 

 

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 

indienen 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 

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/

