AANWIJZINGSBESLUIT Club 1841, Kleine Kerkstraat 4B, 8601 CN SNEEK
De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

Overwegende
- dat sinds enige tijd de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep houdt;
- dat de minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwijzingen hebben gegeven om de verdere verspreiding van dit
virus te beteugelen;
- dat deze aanwijzingen onder meer inhouden dat aan de veiligheidsregio’s opdracht is gegeven
noodverordeningen op te stellen en te handhaven;
- dat de Veiligheidsregio Fryslân laatstelijk op 15 juli 2020 een noodverordening heeft vastgesteld, die
maatregelen bevat verdere verspreiding van het virus te beteugelen;
- dat beperkende maatregelen zijn opgenomen in deze noodverordening om af te dwingen dat een
ieder zich aan de afstandsbepaling van 1,5 meter houdt;
- dat voor eet- en drinkgelegenheden de voorwaarden gelden zoals gesteld in artikel 2.1, leden 1, 2 en 4
van de Noodverordening voor het veilig organiseren van samenkomsten, namelijk dat maatregelen
moeten zijn getroffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen
houden;
- dat deze personen aan een tafel of een bar moeten zitten en indien binnen meer dan 100 personen
verwacht worden er moet worden gewerkt met een reserveringssysteem;
- dat handhavend opgetreden kan worden indien op een locatie de daar aanwezige personen niet of
niet in voldoende mate de maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar
in acht nemen of sprake is van overtreding van de andere hiervoor genoemde maatregelen;
- dat handhaving onder meer kan bestaan een gebied of locatie aan te wijzen waar het aan een ieder
verboden is zich daar te bevinden;
Overwegende
- dat in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli 2020 toezichthouders meerdere overtredingen van
de Noodverordening hebben geconstateerd in de horecainrichting Club 1841, Kleine Kerkstraat 4B,
8601 CN SNEEK;
- dat uit de controlerapportage blijkt dat de beperkende maatregelen met betrekking tot het placeren
van personen in de horecagelegenheid en het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige
personen niet of onvoldoende in acht werden genomen;
- dat in de horecagelegenheid meer dan honderd personen aanwezig waren zonder dat er een
reserveringssysteem werkzaam was;
- dat ook de dansvoorziening in de horecagelegenheid geopend was in strijd met artikel 2.3 van de
Noodverordening en het publiek daar gebruik van maakte;
- dat de exploitant is gevraagd zelf een einde te maken aan de geconstateerde overtredingen, maar dit
is nagelaten.

-

-

dat locoburgemeester Faber van de gemeente SÚDwest-Fryslân, waarbinnen de locatie is gelegen,
mij op 27 juli 2020 heeft verzocht de locatie aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden
is zich daar te bevinden;
dat de exploitant op 27 juli 2020 in een gesprek met de gemeente SÚdwest-Fryslân een mondelinge
zienswijze heeft gegeven op het voornoemde verzoek en heeft aangegeven het voornemen te
hebben om tafels en stoelen te plaatsen in de inrichting, zodat kan worden voldaan aan artikel 2.1 Van
de noodverordening;

Overwegende
- dat ik het gezien de bevindingen van de toezichthouders noodzakelijk acht een maatregel te treffen
nu gebleken is dat de exploitant zich niet aan de regels houdt bezoekers van de horecagelegenheid
te placeren en alleen op reservering toe te laten;
- dat het mede hierdoor en ook door het gedrag van de bezoekers onmogelijk is de afstand van 1,5
meter na te leven;
- dat de zienswijze van de exploitant mij geen reden geeft af te zien van deze maatregel;

Gelet op
- artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 15 juli 2020
Besluit
De inrichting Club 1841, Kleine Kerkstraat 4C, 8601 CN SNEEK
aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden.

Duur van het verbod
Dit aanwijzingsbesluit gaat in op 30 juli 2020 en is geldig totdat het besluit wordt ingetrokken. Intrekking vindt
plaats zodra de exploitant van Club 1841 met een plan van aanpak komt waaruit blijkt dat er maatregelen
zijn/worden genomen waardoor de exploitant en de bezoekers van Club 1841 de regels zoals genoemd in
artikel 2.1 Van de Noodverordening kunnen naleven en opening van de inrichting verantwoord wordt geacht.
Kenbaarheid
Dit besluit wordt per post verzonden en wordt tevens op woensdag 29 juli 2020 door een toezichthouder van
de gemeente SÚDwest-Fryslân aan de exploitant uitgereikt.
De gemeente SÚdwest-Fryslân en de Politie Fryslân ontvangen een afschrift van dit besluit.

Vastgesteld op 28 juli 2020,

W.R. Sluiter

Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Fryslân

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een
bezwaarschrift indienen bij de Veiligheidsregio Fryslân, Postbus 612, 8901 BK in Leeuwarden.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten omdat u snel antwoord moet hebben?
Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u
de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een
voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige
uitspraak doet.
Het adres van de voorzieningenrechter is:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.

