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Intrekkingsbesluit aanwijzing verboden gebied/locatie artikel 2.5 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 16 

september 2020 

 

Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op grond van artikel 39, 

eerste lid, Wet veiligheidsregio’s, artikel 176 Gemeentewet en artikel 2.5 van de 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 16 september 2020 
 
Gelet op: 
- artikel 39, eerste lid van de Wet Veiligheidsregio’s; 
- artikel 7 en 47 van de Wet publieke gezondheid; 

- artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 16 
september 2020 

- het vervolgadvies van de Directeur Publieke Gezondheid van 18 september 2020. 
 
Overwegende dat uit het vervolgadvies van de Directeur Publieke Gezondheid van 18 
september 2020 blijkt dat: 
- op dit moment de gezondheidskundige situatie rondom de COVID-19 besmettingen die een 

relatie hebben met Restaurant 't Waaltje onder controle is; 
- eigenaar/exploitant van Restaurant 't Waaltje alle bezoekers die tussen 2 en 11 september 

2020 het restaurant hebben bezocht heeft geïnformeerd over de COVID-19 besmettingen; 
- aan eigenaar/exploitant van Restaurant 't Waaltje is geadviseerd de medewerkers die in de 

periode vanaf 2 september tot en met 8 september in de keuken hebben gewerkt, pas vanaf 19 
september 2020 weer te laten werken ten einde de gezondheidskundige situatie onder controle 
te houden; 

- eigenaar/exploitant van Restaurant 't Waaltje een COVID-19 protocol heeft opgesteld waarmee 
verspreiding van het COVID-19 virus wordt voorkomen en zijn bezoekers en medewerkers 
actief informeert en zal blijven informeren over deze maatregelen teneinde naleving van deze 
maatregelen te bewerkstelligen. 

 

BESLUIT : 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in te trekken: 

 
1. Besluit aanwijzing verboden gebied/locatie artikel 2.5 Noodverordening COVID- 19 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 21 augustus 2020 betreffende Restaurant ’t Waaltje, 

gevestigd Molenweg 37, 2995 BK in Heerjansdam. 

2. De aanwijzingsbesluiten op grond van artikel 2, onder b van het Besluit aanwijzing 

verboden gebied/locatie artikel 2.5 Noodverordening COVID- 19 Veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid 21 augustus 2020 betreffende Restaurant ’t Waaltje, gevestigd Molenweg 37, 

2995 BK in Heerjansdam. 

3. Dit besluit wordt bekend gemaakt op www.zhzveilig.nl en treedt direct na bekendmaking in 

werking. 

 

 

Dordrecht, 18 september 2020 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, 

 

 

 

Mr. A.W. Kolff 

http://www.zhzveilig.nl/

