Bevel op grond van artikel 174, tweede lid van de Gemeentewet jo. artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID,
gelet op artikel 39 Wet veiligheidsregio’s jo. 174, tweede lid, van de Gemeentewet;
overwegende dat:
-

-

-

-

-

er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus, behorende tot de groep
A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;
het op grond van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 18
november 2020 verboden is om zich buiten de woning op te houden zonder tot een andere
persoon een veilige afstand te houden van 1,5 meter;
het op grond van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 18
november 2020 verboden is zich op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht, niet
zijnde een bij een woning behorend erf, op te houden in groepsverband met meer dan vier
personen;
het verbod op groepsvorming en de veilige afstandsnorm op 28 november 2020 tijdens de
winkelopenstelling in het centrumgebied op grote schaal zijn overtreden. Er was sprake van
extreme drukte en lange wachtrijen. Er is gebleken dat het handhaven op de coronamaatregelen
met deze drukte niet goed uitvoerbaar is;
in eerste instantie is gekozen voor het aanspreken en waarschuwen van bezoekers door
handhavers of politie, enzovoorts. Dit onvoldoende soelaas heeft geboden;
deze situatie in deze gebieden of op deze locaties kan leiden tot (verdere) verspreiding van het
coronavirus in de gemeente Dordrecht;
voorkomen moet worden dat tot ver in de middag de toestroom naar de stad op gang blijft en
het daarmee ook steeds drukker wordt in het centrum van de stad;
het gezien het voorgaande noodzakelijk is om winkels en markten, met uitzondering van winkels
en marktkramen in de levensmiddelenbranche en eet- en drinkgelegenheden voor zover afhalen
en/of bezorgen, op 28 november 2020 om 16.00 te sluiten met het oog op de bestrijding van de
covid-19 epidemie (vanaf 15.30 mogen geen nieuwe klanten worden toegelaten);
de Voorzitter op grond van artikel 174, tweede lid, Gemeentewet jo. artikel 39 Wet
Veiligheidsregio’s en artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
van 18 november 2020 bevoegd is om locaties, waaronder detailhandel, te sluiten of gesloten te
houden indien naar zijn oordeel de groepsvormingsnorm of maatregel om 1,5 meter onderlinge
afstand te houden (naar verwachting) niet goed wordt nageleefd of niet goed na te leven is of bij
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

-

de winkelsluiting bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit en
noodzakelijk en evenredig is;
de toezichthouders van de gemeente en/of politie belast zijn met de handhaving van deze
bevelen en ter feitelijke uitvoering hiervan aanwijzingen kunnen geven;

beveelt:
1. De sluiting van winkels en marktkramen voor het publiek, met uitzondering van winkels en
marktkramen in de levensmiddelenbranche en eet- en drinkgelegenheden voor zover afhalen
en/of bezorgen, om 16:00 uur;
2. om tussen 15:30 uur en 16:00 uur geen nieuwe bezoekers toe te laten in deze winkels;
3. bezoekers die zich na 16:00 uur bevinden in deze winkels zich uit de winkels te verwijderen
en zich verwijderd te houden.
De onder 1, 2 en 3 genoemde bevelen gelden uitsluitend in het centrumgebied zoals bedoeld op de
kaart in bijlage 1 (inclusief de aan de grenzen van het gebied gelegen winkels).
Bovenstaande bevelen gelden niet voor hulpdiensten en voor personen die door de daartoe
bevoegde autoriteiten zijn ingezet om op deze locaties de orde te handhaven of om (medische) hulp
te verlenen.
Dit bevel treedt in werking op 28 november 2020 om 15:30 uur en geldt tot 28 november 2020 om
20.00 uur. Het bevel is mondeling gegeven op 28 november 2020 omstreeks 15.15 uur en zo spoedig
mogelijk op schrift gesteld. Het mondelinge bevel is bekend gemaakt via media, toezichthouders en
politie. De opschriftstelling is bekend gemaakt op ZHZveilig.nl.
Dordrecht, 28 november 2020,
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

mr. A.W. Kolff

Mededelingen
Overtreding van dit bevel kan worden gestraft (artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht). Dit bevel
wordt ook met al dan niet spoedeisende bestuursdwang gehandhaafd (artikel 125 van de
Gemeentewet).
Bezwaar
Wanneer u zich niet met dit besluit kunt verenigen, staat u, ingevolge artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht, de mogelijkheid open om binnen zes weken na verzending van dit besluit
daartegen bij mij bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en het dient
ten minste de volgende gegevens te bevatten:
-de naam en het adres van de indiener;
-de dagtekening;
-een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
-de gronden van het bezwaar.
U dient tevens een kopie van het besluit bij te voegen, en, wanneer u zich laat vertegenwoordigen,
een schriftelijke machtiging. Het correspondentieadres is: Postbus 619, 3300 AP Dordrecht. Voor de
volledigheid wijs ik u erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking
heeft. Wanneer u dit wenst kunt u een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank.
Voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het vereist, kunt u, op grond van artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, nadat u een bezwaarschrift bij mij hebt ingediend, de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Het correspondentieadres is: Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.

Bijlage 1

