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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
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van het virus tegen te gaan;
-

dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 26
juni, 10 juli en 7 en 20 augustus 2020 aanwijzingen (verlening)
maatregelen COVID-19 heeft ontvangen van de minister van

Onderwerp
Aanwijzing verboden gebied
Bijlage(n)
-

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van
Justitie en Veiligheid, om uitvoering te geven aan de maatregelen
ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid door verdere
verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan;
-

dat de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 21
augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid 21 augustus 2020 heeft vastgesteld;

-

dat op grond van het situatierapport van de GGD aan de voorzitter
d.d. 11 september 2020 is gebleken dat er besmettingen met het
coronavirus (Covid-19) zijn geconstateerd bij 16 personen die zich
op enig moment, al dan niet gezamenlijk bevonden in Restaurant 't
Waaltje, gevestigd Molenweg 37, 2995 BK Heerjansdam;

Behandeld door
-

-

dat op basis van de artikelen 7 en 47 van de Wet publieke
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Wet veiligheidsregio's, de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-

-
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dat artikel 2.5, eerste lid van de Noodverordening COVID-19 de
bevoegdheid geeft aan de voorzitter om bepaalde gebieden en
locaties voor maximaal 14 dagen als verboden gebied of locatie aan
te wijzen, indien in het betreffende gebied of op de betreffende
locatie sprake is van meerdere besmettingen of clusters van
besmettingen. Dat sprake is van meerdere besmettingen of cluster
van besmettingen blijkt uit een bron- en contactonderzoek van de
GGD. Een en ander zoals omschreven in de aanwijzing van de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 augustus
2020;

-

dat vanaf eind augustus 16 personen zijn gediagnosticeerd met een
COVID-19 infectie die een relatie hebben met restaurant 't Waaltje
in Heerjansdam. Dat de afgelopen dagen het aantal nieuwe
besmettingen van personen met een relatie met restaurant 't
Waaltje blijft toenemen. Dat er is op dit moment bij de GGD ZuidHolland Zuid nog geen beeld van het exacte aantal besmettingen
en de nauwe contacten is. Dat uit de voorgaande situatie dient te
worden geconcludeerd dat de uitbraak op dit moment nog niet
onder controle is dan wel dat onvoldoende maatregelen zijn
genomen om ter voorkoming van besmetting van andere
medewerkers en bezoekers;

-

dat het belang van de openbare gezondheid en de bescherming van
de gezondheid van medewerkers en bezoekers van Restaurant 't
Waaltje, gevestigd Molenweg 37 te Heerjansdam, in onderhavig
geval zwaarder wegen dan het individuele of bedrijfseconomische
belang;

-

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het aangewezen
gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde doel;

-

gelet op het bepaalde in artikel 2.5 van de Noodverordening
COVID-19 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 21
augustus 2020

-

gehoord het verzoek van de DPG, de heer C. Vermeer en in
afstemming met de burgemeester van Zwijndrecht;
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BESLUIT :
1. De locatie restaurant 't Waaltje, gevestigd Molenweg 37, 2995 BK
Heerjansdam, zoals weergegeven in bijlage 1, aan te wijzen als
verboden locatie als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening
COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 21 augustus
2020.
2. Het in het eerste lid bedoeld verbod geldt niet voor:
a.

de betrokken hulpdiensten en toezichthouders;

b.

door de voorzitter aan te wijzen (categorieën) van gevallen.

3. Deze afsluiting geldt tot 26 september 2020.
4. Dit besluit wordt bekend gemaakt op www.zhzveilig.nl en treedt
direct na bekendmaking in werking.

Dordrecht, 11 september 2020
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

mr. A.W. Kolff
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