Besluit aanwijzing verboden gebieden –
Zuiderdijk
(Op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio NoordHolland Noord 2 april 2020)

De voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,
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. Ter bescherming van de veiligheid en de
gezondheid worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;
• Dat aan de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door de minister voor Medische
Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 13 maart 2020, nr. 1662578203166-PG, op 15 maart, nr. 1663097-203238-PG en op 17 maart, nr. 1663666-203280-PG, door
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 maart 2020, nr. 1665126-203432-PG,
door de van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van
Justitie en Veiligheid, op 23 maart 2020, nr. 1665182-203445-PG, en door de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 24
maart 2020, nr. 1666478-203555-PG aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van maatregelen;
• Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 2 april 2020 in de Noodverordening
COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020 deze maatregelen heeft opgelegd;
• Dat er aanleiding is één of meer gebieden en/of locaties als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van
de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020 aan te wijzen,
omdat er vrees bestaat dat op hierna aan te wijzen gebied(en) en/of locatie(s) de beperkende
maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen
niet of niet in voldoende mate in acht kan worden genomen;
• Dat in het weekend van 4 en 5 april 2020 (grote) drukte is ontstaan in het hierna aangewezen
gebied;
• Dat het hierna aan te wijzen gebied en/of locatie naast gemotoriseerd verkeer eveneens gebruikt
wordt door fietsers en voetgangers;
• Dat door de in het weekend van 4 en 5 april 2020 ontstane drukte fietsers en voetgangers zodanig
werden gehinderd door het gemotoriseerd verkeer dat zij hierdoor de veilige afstand van 1,5 meter
niet danwel niet voldoende in acht konden nemen;
• Dat de vrees bestaat dat deze drukte ook in het Paasweekend zal aanhouden;
• Dat het hierdoor voor voetgangers en fietsers in het hierna aan te wijzen gebied en/of locatie niet
mogelijk zal zijn de veilige afstand van 1,5 meter in acht te nemen;
• Dat de kans op besmetting met en verdere verspreiding van het Coronavirus hierdoor toeneemt;
• Dat er daarom aanleiding is het hierna te noemen gebied en/of locatie gedurende het
Paasweekend aan te wijzen als verboden gebied voor gemotoriseerd verkeer.
Gelet op het bepaalde in artikel 2.5, eerste lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio NoordHolland Noord 2 april 2020
Besluit vast te stellen het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – Zuiderdijk”.

Artikel 1. Begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
Bestemmingsverkeer: bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen
aan of in de directe nabijheid van een weg waarbij is aangegeven dat deze gesloten verklaard is voor
bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van
lijnbussen;
Bromfiets: een voertuig als omschreven in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder e, van de
Wegenverkeerswet 1994;
Fiets met trapondersteuning: een voertuig als omschreven in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder ea, van
de Wegenverkeerswet 1994;
Gehandicaptenvoertuig: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan
1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de
constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en geen bromfiets is;
Gemotoriseerd verkeer: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden
voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan
wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met
trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen;
Paasweekend: de periode van vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag) tot en met maandag 13 april 2020
(Tweede Paasdag).
Wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende
bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;
Artikel 2. Aanwijzing
1.
De volgende wegen worden aangewezen als verboden gebieden en locaties, als bedoeld in artikel
2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020, voor
gemotoriseerd verkeer in het Paasweekend:
- De Zuiderdijk vanaf Hoorn tot de Broekerhaven, over de gehele lengte van het grondgebied
van de gemeente Drechterland.
2.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
a.
Bestemmingsverkeer;
b.
Bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;
c.
Personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;
d.
De algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020.
Artikel 3. Bepaalde tijd
Dit Besluit geldt voor bepaalde tijd, en is van kracht gedurende de periode van vrijdag 10 april 2020 (Goede
Vrijdag) tot en met maandag 13 april 2020 (Tweede Paasdag), hiervoor aangeduid als het Paasweekend.

Artikel 4.1. Bekendmaking en inwerkingtreding
Dit Besluit wordt bekendgemaakt op de website van veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl,
en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.
Artikel 4.2. Citeertitel
Dit Besluit kan worden aangehaald als het “Besluit aanwijzing verboden gebieden – Zuiderdijk”.
Alkmaar, 8 april 2020
De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

Piet Bruinooge

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1 Begrippen
Paasweekend: deze periode omvat mede Goede Vrijdag, een dag waarop veel mensen vrij zijn en Tweede
Paasdag, een nationale feestdag.
Artikel 2 Aanwijzing
In dit artikel heeft de voorzitter de Zuiderdijk aangewezen als verboden gebied en/of locatie voor
gemotoriseerd verkeer gedurende het Paasweekend met uitzondering van de personen zoals genoemd in
artikel 2, eerste lid van dit Besluit, artikel 2.5, tweede lid, en artikel 3.1, van de Noodverordening COVID19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020.
De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft geconstateerd, na consultatie van het lokale
bestuur in de gemeenten gelegen binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, dat in het aangewezen
gebied/locatie de maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar aanwezige
personen niet in acht wordt genomen of niet in acht dreigt te worden genomen.
Artikel 4.1. Bekendmaking en inwerkingtreding
Dit Besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van veiligheidsregio Noord-Holland Noord,
www.vrnhn.nl. Van dit Besluit wordt voorts mededeling gedaan in het gemeenteblad van de betrokken
gemeente.

