Intrekking AANWIJZINGSBESLUIT Bar en rotisserie de Zeevaert, Dorpsstraat 61, 8899 AD Vlieland
De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
Overwegende
- dat bij besluit van 22 augustus 2020 Bar en rotisserie de Zeevaert, Dorpsstraat 61, 8899 AD Vlieland is
aangewezen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden;
- dat in dit aanwijzingsbesluit aan de exploitant de mogelijkheid is geboden een plan van aanpak op te
stellen waaruit blijkt dat maatregelen zijn/worden genomen waardoor de bezoekers van Bar en
rotisserie de Zeevaert de regels zoals genoemd in artikel 2.1 van de Noodverordening kunnen
naleven;
- dat de exploitant aan burgemeester C. Schokker-Strampel van de gemeente Vlieland, op 24 augustus
2020 een plan van aanpak heeft overgelegd;
- dat burgemeester Schokker-Strampel van oordeel is dat met dit plan de regels in artikel 2.1 van de
Noodverordening nageleefd kunnen worden en opening van de inrichting verantwoord acht;
- de exploitant op grond van dit oordeel mij op 24 augustus 2020 heeft verzocht het
aanwijzingsbesluit van 22 augustus 2020 in te trekken;
Overwegende
- dat heropening van Bar en rotisserie de Zeevaert verantwoord is nu de burgemeester van Vlieland
van oordeel is dat de maatregelen in het plan van aanpak het mogelijk maken de regels zoals
genoemd in artikel 2.1 van de Noodverordening na te leven;
Gelet op
- artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 21 augustus 2020
Besluit
Het AANWIJZINGSBESLUIT Bar en rotisserie de Zeevaert, Dorpsstraat 61 te Vlieland (onderdeel van Hotel de
Wadden BV). van 22 augustus 2020 in te trekken
Kenbaarheid
Dit besluit wordt per post (Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden) verzonden en door de politie op maandag 24
augustus 2020 uitgereikt aan het aanwezige personeel in Bar en rotisserie de Zeevaert op Vlieland.
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de gemeente Vlieland en de politie Fryslân.
Vastgesteld op 24 augustus 2020

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.

