
     

 

 

Besluit aanwijzing verboden gebieden -      
recreatieterrein Egboetswater 

(Op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord 4 november 2020) 

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 

  

Overwegende dat 

• In Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), behorende 

tot de groep A van de infectieziektes; 

• Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid er maatregelen worden genomen om verdere 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan; 

• Aan de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op  

4 oktober 2020, nr. 1762562-212713-PDC19 en 4 november 2020, nr. 1775837-213642-PDC19 

aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van maatregelen;  

• De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de “Noodverordening COVID-19 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 4 november 2020” (hierna: de Noodverordening) deze 

maatregelen heeft opgelegd; 

• De verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft geleid tot een grote druk op de beschikbare 

medische zorg;  

• Er aanleiding is recreatieterrein Egboetswater (hierna: het Egboetswater) aan te wijzen als 

verboden gebied als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening, om de 

zorgcontinuïteit in de regio te garanderen; 

• De gemeente Medemblik en de Politie Eenheid Noord-Holland Basisteam Hoorn sterke 

aanwijzingen hebben dat er in de nacht van 7 op 8 november 2020 een groot feest wordt 

georganiseerd in het Egboetswater, waarvoor zich ongeveer 250 personen hebben aangemeld; 

• Een dergelijk feest een zeer grote aantrekkende werking heeft op mensen; 

• Door het samenkomen van een dergelijke grote groep mensen de kans op besmetting met en 

verdere verspreiding van het coronavirus toeneemt; 

• Hierdoor een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid ontstaat; 

• De kans op verdere verspreiding van het coronavirus hierdoor ernstig wordt vergroot; 

• Dit mogelijk een (nog) grote(re) druk op het zorgsysteem legt, waardoor waarborging van de 

zorgcontinuïteit in het geding komt.   

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening, 

 

Besluit vast te stellen het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – recreatieterrein het Egboetswater” 

 

Artikel 1.  

De volgende gebieden en locaties worden aangewezen waar het verboden is zich te bevinden: 

 

Recreatieterrein het Egboetswater gelegen ten noorden van Hauwert nabij Oostwoud in de 

gemeente Medemblik 



     

Artikel 2 Citeertitel 

Dit besluit kan worden aangehaald als het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – recreatieterrein het 

Egboetswater”. 

 

Artikel 3 Bekendmaking en inwerkingtreding 

1. Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op de website van veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord, www.vrnhn.nl, en treedt na bekendmaking hiervan in werking op zaterdag 7 november 

2020 om 17.00 uur. 

2. Dit aanwijzingsbesluit vervalt met ingang van zondag 8 november 2020 om 07.00 uur. 

 

 

 

Alkmaar, 6 november 2020 

 

De plaatsvervangend Voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 

  

 Emile Roemer 

 

 

 

Bezwaar 

Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaarschrift 

kan worden gericht aan: voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Postbus 416, 1800 AK Alkmaar. Bij een spoedeisend 

belang kan aan de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen. Het 

verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter, rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. 

 

http://www.vrnhn.nl/

