
 

Aanwijzingsbesluit 
 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, besluit 

 

Gelet op: 

- Artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht; 

- Artikel 39, eerste lid van de Wet Veiligheidsregio’s; 

- Artikel 176 Gemeentewet; 

- Artikel 4.2 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland, d.d. 3 april 2020; 

 

Overwegende: 

 

- dat de voorzitter van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op 13 maart 2020 een 

aanwijzing heeft ontvangen van de minister voor Medische Zorg en Sport en van de 

minister van Justitie en Veiligheid en daarna nog aanvullende aanwijzingen heeft 

ontvangen om uitvoering te geven aan de opdrachten, zoals geformuleerd in de 

aanwijzingen;   

 

- dat de voorzitter van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op 24 maart 2020 een 

aanwijzing heeft ontvangen van de minister voor van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport en van de minister van Justitie en Veiligheid; 

 

- dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op 26 maart 2020 de 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op basis van de 

aanwijzingen heeft vastgesteld; 

 

- dat in artikel 4 van genoemde noodverordening is bepaald dat met de naleving van de 

noodverordening o.a. zijn belast de door de voorzitter van de Veiligheidsregio 

aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste 

lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering en tevens de door de voorzitter 

van de Veiligheidsregio aangewezen toezichthouders; 

 

- de Ministeriele Regeling ‘Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar 

in verband met COVID-19-virus, d.d. 27 maart 2020. 

 

Vast te stellen: 

-  het Besluit aanwijzing toezichthouders Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio  

Zaanstreek-Waterland, d.d. 24 april 2020. 

 

Artikel 1 Toezicht 

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Noodverordening COVID-19 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, d.d. 3 april 2020, bepaalde worden aangewezen:  

 

- de ambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren (domein I-openbare ruimte, 

domein II – milieu, welzijn en infrastructuur, domein IV- openbaar vervoer) die door  

gemeenten in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn aangewezen en bevoegd 

zijn om toezicht te houden op de naleving van de Algemene plaatselijke 

verordeningen; 



 

- de buitengewoon opsporingsambtenaren die werkzaam zijn in het recreatieschap 

Twiske-Waterland binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland; 

- de douaneambtenaren  (domein VI-generieke opsporing). 

 

 

Artikel 2 Citeertitel 

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, d.d. 24 april 2020. 

 

 

Artikel 3 Inwerkingtreding 

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking direct na bekendmaking, door plaatsing op de 

website van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 

Artikel 4 Intrekken Aanwijzingsbesluit 3 april 2020 

Het Aanwijzingsbesluit, d.d. 3 april 2020, wordt ingetrokken. 

 

 

Zaanstad, 24 april 2020 

 

 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 

 
 

J. Hamming 

 

 

 

Toelichting 

Het is wenselijk om toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de 

naleving van de noodverordening. De aanwijzing is zodanig vormgegeven dat toezichthouders 

bevoegd zijn om binnen het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland toezicht te houden. 

 


