AANWIJZINGSBESLUIT Restaurant Wellness en Beauty de Woudfennen te Joure
De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

Overwegende
- dat sinds geruime 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, 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 14 oktober 2020 een noodverordening heeft
vastgesteld, die maatregelen bevat om verdere verspreiding van het virus te beteugelen;
- dat het in artikel 2.3, eerste lid, verboden is een eet- en drinkgelegenheid geopend te hebben;
- dat in artikel 2.3, vierde lid is bepaald dat het verbod van artikel 2.3, eerste lid niet van
toepassing is op hotels voor hotelgasten;
- 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 en/of sprake is van
overtreding van andere maatregelen;
- 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 naar aanleiding van een melding over overtreding van de Noodverordening toezichthouders
van de gemeente De Fryske Marren op 17 oktober 2020 omstreeks 18.00 uur een bezoek hebben
gebracht aan Wellness en Beauty de Woudfennen te Joure;
dat gemeld was dat zowel hotelgasten als daggasten werden toegelaten in het restaurant;
dat telefonisch is gesproken met de eigenaar, welke niet aanwezig was, waarbij de regels uit de
Noodverordening zijn uitgelegd;
dat de eigenaar heeft aangegeven dat hij er goed op let wie er in zijn restaurant zit met
betrekking tot hotelgasten/daggasten;
dat op 22 oktober 2020 omstreeks 18.30 uur opnieuw een controle is uitgevoerd bij Wellness en
Beauty de Woudfennen;
dat geconstateerd is dat in de hal, voor de deur tot de receptie, een tafel stond met daarop twee
informatiekaarten en een flesje desinfectiemiddel. Op één van deze kaarten vermeld stond dat
gasten, welke gebruik willen maken van het restaurant, zich eerst moeten melden bij het
horecapersoneel. Dit terwijl alleen aan hotelgasten eten en drinken mag worden verstrekt;
dat in het restaurant in totaal 30 gasten aanwezig waren welke in tweetallen aan tafels zaten en
allemaal iets van eten en/of drinken, al dan niet (half) geconsumeerd, voor zich op tafel hadden
staan;

-

-

dat bij navraag 2/3 van de aanwezigen (10 stellen/tweetallen) hebben verklaard een arrangement
geboekt te hebben zonder een hotelovernachting;
dat de toezichthouders buiten de komst van de eigenaar hebben afgewacht welke vervolgens
verklaarde zijn uiterste best te doen, maar niet alle bezoekers gescheiden kon houden.
Desgevraagd werd aangegeven dat men alle personen met een reeds geboekt arrangement ging
benaderen om te vertellen dat men nog wel kan komen, maar geen gebruik van het restaurant
kan maken;
dat arrangementen zoals de Herfst Special Arrangement (Entree + Lunch en Zonnebank
/collageenbank) en Evening Break (geldig na 17:30 uur, inclusief dagschotel of warme snack) op
26 oktober 2020 nog steeds op de website staan vermeld.
dat de burgemeester van de gemeente De Fryske Marren, waarbinnen de locatie is gelegen, mij
op 26 oktober 2020 heeft verzocht om de locatie aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder
verboden is om zich daar te bevinden;

Overwegende
-

dat naleving van de maatregelen uit de Noodverordening noodzakelijk is om verdere
verspreiding van het virus te beteugelen;
dat de maatregel met betrekking tot het niet geopend hebben van een eet- en drinkgelegenheid
voor niet-hotelgasten bij Wellness en Beauty de Woudfennen niet wordt nageleefd;
dat ik het gezien de bevindingen van de toezichthouders en het verzoek van de burgemeester,
noodzakelijk acht een maatregel te treffen om te zorgen dat de situatie waarin de
noodmaatregelen niet worden nageleefd en/of kunnen worden nageleefd, wordt beëindigd en
daarom overga tot sluiting van het restaurant;

Gelet op
artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 14 oktober 2020
Besluit
Het restaurant van Wellness en Beauty de Woudfennen, Woudfennen 10 in Joure
aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden. Dit betekent dat
zolang dit besluit van kracht is, het restaurant niet toegankelijk is voor hotelgasten.
Duur van het verbod
Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op dinsdag 27 oktober 2020 om 20:00 uur en is geldig totdat
het wordt ingetrokken. Intrekking vindt plaats zodra de exploitant van Wellness en Beauty de
Woudfennen met een plan van aanpak komt waaruit blijkt dat er maatregelen zijn/worden genomen
waardoor de exploitant en de bezoekers van Wellness en Beauty de Woudfennen de noodmaatregel
zoals genoemd in artikel 2.3 van de Noodverordening kunnen naleven en opening van het restaurant
voor (uitsluitend) hotelgasten weer verantwoord wordt geacht.
Uitzondering
Overeenkomstig artikel 2.5, tweede lid van de Noodverordening is dit verbod niet van toepassing op
personen die in de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten. Hieronder vallen bijvoorbeeld
werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de levering van water, gas en elektriciteit.

Kenbaarheid
Dit besluit wordt per post verzonden en wordt tevens aan de exploitant of het aanwezige personeel van
Wellness en Beauty de Woudfennen uitgereikt.
De gemeente De Fryske Marren en de Politie Fryslân ontvangen een afschrift van dit besluit.

Vastgesteld op 27 oktober 2020,

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 Voorzitter van 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. U moet daarbij dan wel een spoedeisend belang hebben
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.
U kunt een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).

