AANWIJZINGSBESLUIT Jongerencamping de Appelhof, Formerum Zuid 12a te (8894 KH) TerschellingFormerum
De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
Overwegende
- dat sinds enige tijd de uitbraak van het nieuwe 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 tot het opstellen van noodverordeningen;
- dat de Veiligheidsregio Fryslân laatstelijk op 10 augustus 2020 een noodverordening heeft
vastgesteld, die maatregelen bevat om verdere verspreiding van het virus te beteugelen;
- dat het noodzakelijk wordt geacht dat een ieder een afstand van 1,5 meter tot andere
personen aanhoudt om besmetting met het virus te voorkomen;
- dat er beperkende maatregelen zijn opgenomen in voornoemde noodverordeningen om af te
dwingen dat een ieder zich aan de afstandsbepaling van 1,5 meter houdt;
- dat handhavend opgetreden kan worden indien op een locatie niet of niet in voldoende
mate de maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar
aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt of
sprake is van overtreding van de andere hiervoor genoemde maatregelen;
- dat handhavend opgetreden kan worden als dat noodzakelijk is om de zorgcontinuïteit in de
regio te garanderen;
- dat handhavend opgetreden kan worden om uitvoering te geven aan de aanwijzing van de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 augustus 2020, waarin hij opdracht
geeft om bij alle gebieden en locaties, niet zijnde woningen, die gekoppeld worden aan
meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van
de GGD, passende maatregelen te treffen om het risico op besmettingen in de toekomst te
verkleinen.
- dat handhaving in dit verband onder meer kan bestaan uit het aanwijzen van een gebied of
locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden;
Overwegende
- dat op 12 augustus 2020 is gebleken dat twee jongeren die verbleven hebben op de locatie
Jongerencamping de Appelhof te Terschelling-Formerum (hierna te noemen: de
Jongerencamping)
-

besmet zijn met het COVID-19-virus;
dat eveneens gebleken is op 12 augustus 2020 dat nog zes andere jongeren, die eveneens
hebben verbleven op de Jongerencamping, besmet zijn met het COVID-19-virus;
dat op 13 augustus 2020 door de GGD een testlocatie te Midsland op Terschelling is ingericht
en dat 203 jongeren die op de Jongerencamping verblijven op dezelfde dag getest zijn op
het COVID-19-virus;
dat eveneens op 13 augustus 2020 van de geteste jongeren één jongere eveneens positief
getest is op het COVID-19-virus, 133 jongeren negatief en van 69 jongeren de uitslag nog
niet bekend is;

-

dat op 14 augustus 2020 de GGD opnieuw de testlocatie heeft geopend voor de jongeren
verblijvend op de Jongerencamping;
dat de eigenaar van de locatie heeft besloten om per 17 augustus 2020 geen nieuwe gasten
meer toe te laten op de locatie en de verwachting is dat met ingang van 22 augustus de
Jongerencamping geheel zal sluiten;
dat hieruit blijkt dat er vooralsnog een toestroom zal zijn aan gasten naar de
Jongerencamping en dat vooralsnog het risico op besmettingen in de toekomst niet wordt
verkleind;
dat uit vele berichten is gebleken dat de jongeren verblijvend op de Jongerencamping zich
niet houden aan de 1,5 meter afstandsregel, hoewel indien minderjarig daartoe niet
verplicht, dit evenmin gebeurt ten opzichte van jongeren vanaf 18 jaar;
dat uit de praktijk is gebleken dat het handhaven van 1,5 meter afstand niet mogelijk is,
waardoor het risico op besmettingen in de toekomst hierdoor evenmin wordt verkleind;
dat waarnemend burgemeester Hermans-Vloedbeld van de gemeente Terschelling,
waarbinnen de Jongerencamping is gelegen, mij op 13 augustus 2020 heeft verzocht om de
Jongerencamping aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar
te bevinden;

Overwegende
- dat ik het gezien de bevindingen van de GGD omtrent het aantal besmettingen, de
toestroom van jongeren naar de Jongerencamping en de overtredingen die kenbaar zijn,
noodzakelijk acht om een maatregel te treffen die ervoor zorgt dat de toestroom naar de
locatie gestopt wordt, zodat het risico op besmettingen in de toekomst afneemt en om de
zorgcontinuïteit in de regio te garanderen en de situatie waarin personen zich niet houden
aan de afstand van 1,5 meter, wordt beëindigd;
- dat ik het noodzakelijk acht, omwille het vertrek van de gasten van de Jongerencamping
mogelijk te houden met inachtneming van alle regels van de Noodverordening en na overleg
met de eigenaar van de Jongerencamping, de eerdere maatregel getroffen bij besluit van 14
augustus om 13.00 uur op een later moment te laten ingaan;
Gelet op
- artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020
Besluit
Mijn besluit van 14 augustus 2020 om 13.00 uur voor zover dit besluit de ingangsdatum en tijd van
de aanwijzing van de locatie de Appelhof, Formerum Zuid 12a te (8894 KH) Terschelling-Formerum
als verboden locatie betreft, in te trekken;
en te besluiten om de locatie Jongerencamping de Appelhof, Formerum Zuid 12a te (8894 KH)
Terschelling-Formerum
met ingang van maandag 17 augustus 2020 om 12:00 uur aan te wijzen als locatie waar het aan een
ieder verboden is om zich daar te bevinden en met onmiddellijke ingang geen nieuwe gasten toe te
laten.
Duur van het verbod
Van maandag 17 augustus 2020 12:00 uur tot dinsdag 1 september 2020 om 00:00 uur.

Kenbaarheid
Het middels dit besluit gegeven verbod wordt uitgereikt aan de eigenaar van de locatie en ter
plaatse kenbaar gemaakt middels aanduidingen en/of een deugdelijke afsluiting. Dit besluit wordt
tevens bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Fryslân.
Vastgesteld op 14 augustus 2020 om 16.15 uur,

mr. S. van Haersma Buma
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.

