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Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
inhoudende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in 
artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 
14 oktober 2020 
 
De voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 
 
Gelet op artikel 39, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s, artikel 2.5 van de 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstrek-Waterland, d.d. 14 oktober 2020, 
 
Overwegende dat: 
- 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 Zaanstreek-Waterland 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 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op 14 oktober 2020 de 
'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 14 oktober 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 Zaanstreek-Waterland is bepaald wordt 
nageleefd; 
 
- dat is gebleken de in de bijlage aangewezen locaties het verbod op groepsvorming op een 
openbare plaats of een plaats in de buitenlucht, niet zijnde een in een woning behorende erf  
en/of het 1,5-meter afstandscriterium niet wordt c.q. redelijkerwijs niet kan worden nageleefd 
waardoor de kans op verdere verspreiding van COVID-19 op onaanvaardbare wijze werd 
vergroot; 
 
- dat is gebleken dat geluidsapparatuur en muziekinstrumenten worden vervoerd naar de 
recreatiegebieden om feesten mee te faciliteren; 
 
- dat gebleken is bij recreatiegebieden ongewenste samenkomsten in de nachtelijke uren 
ontstaan waarbij vooraf niet te achterhalen is wie als organisatoren van deze samenkomsten 
kunnen worden aangesproken om te voorkomen dat zij de samenkomsten organiseren; 
 
- dat artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 van Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland de mogelijkheid biedt ten aanzien van bepaalde gebieden aanvullende 
beperkende maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere verspreiding van het 
coronavirus; 
 
- dat het daarom noodzakelijk is gebieden aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2.5 van de 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 14 oktober 2020, 
waar het verboden is om zich te bevinden. 
 
Gelet op artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland van 14 oktober 2020; 
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Besluit: 
 
Vast te stellen het ‘’Besluit aanwijzing gebied en locatie Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, d.d. 19 oktober 2020’’ 
 
1. Aanwijzing gebied waar het verboden is zich te bevinden  
 
De Voorzitter wijst als gebied aan: 
1. waar het niet toegestaan is om zich te bevinden:  

A8 Skatepark (Koog aan de Zaan) onder de brug op maaiveldniveau, zoals 
weergegeven op bijgevoegde kaart. 

 
2. waar het niet toegestaan is om zich tussen 22:00 uur en 06:00 uur te bevinden:  

recreatiegebied Het Twiske (gemeente Oostzaan en Landsmeer), omzoomd door: 
Zuideinde (Oostzaan) -  Kerkbuurt (Oostzaan) -  Noordeinde (Oostzaan) – de Haal 
(Oostzaan) - Oostzanerrijweg (Oostzaan) – Den Ilp (Landsmeer) – Noordeinde 
(Landsmeer) – Dorpstraat (Landsmeer) – Sportlaan (Lansmeer) – Sportpark 

(Landsmeer) – Zuideinde (Landsmeer) – A10 (Ring Amsterdam), zoals weergegeven 
op bijgevoegde kaart. 

 
3. waar het is verboden op een openbare plaats geluidsapparatuur en muziekinstrumenten 
aanwezig te hebben: 

Recreatiegebied Het Twiske (gemeente Oostzaan en Landsmeer), omzoomd door: 
Zuideinde (Oostzaan) -  Kerkbuurt (Oostzaan) -  Noordeinde (Oostzaan) – de Haal 
(Oostzaan) - Oostzanerrijweg (Oostzaan) – Den Ilp (Landsmeer) – Noordeinde 
(Landsmeer) – Dorpstraat (Landsmeer) – Sportlaan (Lansmeer) – Sportpark 

(Landsmeer) – Zuideinde (Landsmeer) – A10 (Ring Amsterdam), zoals weergegeven 
op bijgevoegde kaart. 

 
2. Uitzondering  
Het in het artikel 1 genoemde verbod geldt naast de gevallen als bedoeld in het tweede lid 
van artikel 2.5 van de Noodverordening niet voor bestemmingsverkeer, passanten en 
personen die voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijk in het gebied aanwezig 
moeten zijn. 
 
3. Werkingssfeer 
Deze aanwijzing is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland te weten Zaanstad, Wormerland, Oostzaan, 
Purmerend, Landsmeer, Beemster, Edam-Volendam en Waterland. 
 
4. Citeertitel 
Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebied en locatie 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 19 oktober 2020. 
 
5. Inwerkingtreding 
Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op de website van Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking. 
 
6. Intrekking aanwijzingsbesluit 
Het aanwijzingsbesluit gebied en locatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland 2 oktober 2020 en het aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland d.d. 2 oktober 2020 verbod geluidsapparatuur in 
recreatiegebied, beiden op d.d. 2 oktober 2020 besloten, worden ingetrokken 
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Vastgesteld op 19 oktober 2020 
De voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
 

 
 
 
 
 

J. Hamming 
 
Rechtsmiddel 
Tegen dit besluit staat bezwaar open. Vindt u dat het besluit onjuist is, dan kunt u binnen zes 
weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de voorzitter van 
de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Postbus 150, 1500 ED Zaandam. Het 
bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de 
dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de 
gronden van uw bezwaar. 
 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de uitvoering van het besluit niet op. Wanneer u 
bezwaar maakt kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bij de 
President van de Arrondissementsrechtbank in Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. Het adres is: Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
 
Toelichting  
Met dit aanwijsbesluit worden beperkingen opgelegd aan personen om zich bij A8 Skatepark 
en recreatiegebied Het Twiske tussen 22:00 en 06:00 uur te bevinden en worden 
beperkingen opgelegd om geluidsapparatuur of muziekinstrumenten bij het recreatiegebied 
Het Twiske aanwezig te hebben. De achtergrond van dit besluit is gelegen in het feit er niet 
wordt gehouden aan het verbod op samenkomsten dan wel aan de 1,5-meter maatregel. En 
het feit dat er in de afgelopen maanden diverse illegale popup-feesten zijn georganiseerd in 
recreatiegebieden in de regio. Deze feesten gingen gepaard met muziek en dansen. 
 
Het aantal positief geteste jonge mensen (tussen de 19 en 29 jaar) is relatief hoog. De 
feesten in het recreatiegebied worden vooral bezocht door deze doelgroep. Degelijke popup-
feesten worden dan ook gezien als een bron waarbij de kans op verspreiding van het COVD-
19 virus groot is. Door te verbieden om op openbare plaatsen in de aangewezen gebieden 
dergelijke apparatuur aanwezig te hebben wordt voorkomen dat de deze popup-feesten 
ontstaan. 
 
Met de bestaande juridische instrumenten is het onvoldoende mogelijk om grip te krijgen op 
personen die samenkomen. Door het aanwijzen van deze locaties als gebied waar het niet 
toegestaan is zich aldaar te bevinden wordt beoogd dat samenkomst van personen in het 
aangewezen gebied wordt voorkomen. Tevens wordt beoogd dat politie en handhavers 
effectiever kunnen optreden als dergelijke samenkomsten zich alsnog aandienen. 
 
Er is gekozen voor een algehele gebiedsverbod.  
 
Er is vooralsnog geen einddatum van de werking van dit aanwijsbesluit opgenomen. De 
reden daarvan is dat deze aanvullende maatregel samenhangt met de huidige toename van 
het aantal positief geteste (jonge) mensen. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over de 
vraag wanneer het besluit niet meer opportuun is. Zodra dat het geval is kan het besluit 
worden ingetrokken. 
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• Recreatiegebied Het Twiske 
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• A8 Skatepark Koog aan de Zaan (onder de brug – op maaiveldniveau)  
 

 
 
 


