Bezoekadres
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

AANWIJZINGSBESLUIT GEBIED NOODVERORDENING VEILIGHEIDSREGIO
AMSTERDAM-AMSTELLAND D.D. 31 AUGUSTUS 2020 VERBOD GELUIDSAPPARATUUR IN
OUDER-AMSTEL
De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland,
Overwegende:
• dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus
(COVID- 19), behorende tot de groep A van de infectieziektes;
dat ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de bevolking maatregelen
worden genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;
• dat aan de voorzitter van veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland door de minister voor
Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, in dit kader
aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van maatregelen;
• dat de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op 21 augustus 2020 de
'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 21 augustus 2020 heeft
vastgesteld en bekendgemaakt;
• dat het noodzakelijk is in het belang van de veiligheid en gezondheid dat hetgeen in de
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is bepaald wordt
nageleefd;
• dat gelet op recente ervaringen met grote groepen feestende jongeren in het recreatiegebied
Ouderkerkerplas het verbod op het niet in acht nemen van 1,5 meter afstand wordt
overtreden en door de aanwezigheid van deze groepen jongeren bij zogenaamde popupfeesten in het recreatiegebied Ouderkerkerplas de kans op verdere verspreiding van COVID-19
op onaanvaardbare wijze wordt vergroot;
• dat is gebleken dat geluidsapparatuur wordt vervoerd om feesten (groepen van 80-200
personen) mee te faciliteren;
• dat artikel 2.5b van de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland de mogelijkheid biedt om de aanwezigheid van geluidsapparatuur te
verbieden, met uitzondering van woningen en daarbij behorende erven, teneinde (popup)
feesten in het recreatiegebied Ouderkerkerplas te Ouderkerk aan de Amstel (gemeente
Ouder-Amstel) tegen te gaan;
• dat het noodzakelijk is een gebied aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2.5b van de
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 21 augustus 2020;
Gelet op artikel 2.5b van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio AmsterdamAmstelland 21 augustus 2020;
Besluit
Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland d.d. 31 augustus 2020 verbod geluidsapparatuur in Ouder-Amstel
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1. Aanwijzing gebied geluidsapparatuur
De Voorzitter wijst het recreatiegebied Ouderkerkerplas in de Gemeente Ouder-Amstel aan, met
uitzondering van horeca-inrichtingen met bijbehorende terrassen als gebied als bedoeld in artikel
2.5b van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 21 augustus
2020. Het verbod geldt voor het gebied als aangegeven in de bijlage.
2. Werkingsduur
Dit aanwijzingsbesluit geldt voor de periode 31 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.
3. Bekendmaking en inwerkingtreding
Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland (www.vraa.nl) en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.
Aldus vastgesteld op 31 augustus 2020.
De 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 2 4 0 2. 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.

