AANWIJSBESLUIT
SLUITING VAN eetcafé Hoogersmilde V.o.f. Rijksweg 182 9423PD Hoogersmilde OP
GROND VAN DE NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO DRENTHE
De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe,
gelet op:
artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe 29 september
2020;
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 tot het opstellen van noodverordeningen en deze te handhaven;
dat de Veiligheidsregio Drenthe laatstelijk op 29 september 2020 een noodverordening
heeft vastgesteld, die maatregelen bevat om verdere verspreiding van het virus te
beperken;
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 samenkomsten in eet- en drinkgelegenheden de algemene voorwaarden
gelden zoals gesteld in artikel 2.1, leden 1 en 2 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 bar moeten zitten (geplaceerd) en dat maximaal 30
personen exclusief personeel in een zelfstandige ruimte aanwezig mogen zijn;
dat aanvullend voor eet- en drinkgelegenheden de regels uit artikel 2.1c en artikel 2.6
van toepassing zijn;
dat op basis van artikel 2.1c, lid 1 een eet- en drinkgelegenheid de bezoekers moet
placeren, de gezondheid van de bezoekers moet verifiëren, moeten werken met een
reserveringssysteem en de eet- en drinkgelegenheid moet vragen of de bezoekers zijn
gegevens beschikbaar wil stellen voor het eventueel uitvoeren van het bron- en
contactonderzoek;
dat op basis van artikel 2.6, lid 1 het voor eet- en drinkgelegenheden verboden is om
tussen 21:00 uur en 22:00 uur nieuwe bezoekers toe te laten;
dat op basis van artikel 2.6, lid 2 eet- en drinkgelegenheden gesloten dienen te zijn
voor publiek tussen 22:00 uur en 06:00 uur;
dat handhavend opgetreden kan worden tegen de eet- en drinkgelegenheden wanneer
zij niet voldoen aan de hiervoor genoemde 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 op 1 en 7 juni toezichthouders van de gemeente Midden-Drenthe meerdere
overtredingen van de Noodverordening hebben geconstateerd in de horecagelegenheid
Eetcafé Hoogersmilde v.o.f. gelegen aan de Rijkswijk 182 te Hoogersmilde;
dat naar aanleiding van deze geconstateerde overtredingen de exploitant, middels een
brief d.d. 11 juni 2020, is gewaarschuwd door de burgemeester van Midden-Drenthe
dat bij nieuwe overtredingen handhavend opgetreden gaat worden;
dat op 4 oktober 2020 om 22:15 uur de politie opnieuw meerdere overtredingen van de
Noodverordening hebben geconstateerd in de horecagelegenheid Eetcafé Hoogersmilde
v.o.f. gelegen aan de Rijksweg 182 te Hoogersmilde.
dat uit de controlerapportage blijkt dat de beperkende maatregelen met betrekking tot
het placeren in de horecagelegenheid en het houden van 1,5 meter afstand tussen daar
aanwezige personen niet of onvoldoende in acht werden genomen;
dat de horecagelegenheid niet op 22:00 gesloten was voor het publiek;
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dat de exploitant, nadat is aangegeven dat de horecagelegenheid gesloten diende te
worden, geen acties heeft ondernomen om dit te faciliteren;
dat dit heeft geleid tot een incident met de politie en meerdere bezoekers;
dat ik het gezien de bevindingen van de politie noodzakelijk acht om een maatregel te
treffen, zeker nu gebleken is dat de exploitant van deze horecagelegenheid meerdere
regels van de Noodverordening heeft overtreden, waaronder de sluitingstijden;

Besluit:
eetcafé Hoogersmilde v.o.f. Rijksweg 182 9423PD Hoogersmilde (KVK: 57215731) aan te wijzen
als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden.
Zie voor de precieze locatie ook de foto’s hieronder:

Duur van het verbod
Dit aanwijzingsbesluit is geldig totdat het wordt ingetrokken. Intrekking vindt plaats zodra de
exploitant de horecagelegenheid Eetcafé Hoogersmilde met een plan van aanpak komt waaruit
blijkt dat er voldoende maatregelen worden genomen waardoor de exploitant en de bezoekers
van Eetcafé Hoogersmilde de regels zoals genoemd in de artikelen 2,1, 2.1c en 2.6 kunnen
naleven en opening van de inrichting verantwoord wordt geacht.
Uitzondering
Conform artikel 2.5, tweede lid van de noodverordening is dit verbod niet van toepassing op
bewoners die zijn gelegen in de locatie en op personen die in de locatie noodzakelijke
werkzaamheden verrichten.
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Kenbaarheid
Het met dit besluit gegeven verbod wordt ter plaatse kenbaar gemaakt door middel van
aanduidingen bij de reguliere toegang(en) en/of een deugdelijke afsluiting.
Opvolgen aanwijzingen en bevelen
Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van het voorgaande gegeven door
politiefunctionarissen, BOA’s of andere aangewezen toezichthouders zoals bedoeld in artikel 4.2
van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe dienen stipt nagekomen te worden.
Dat betekent dat het niet is toegestaan de locatie te betreden en – voor zover men zich toch op
deze locatie bevindt – dit op eerste aanzeggen direct dient te verlaten.
Strafbaar feit
Het niet opvolgen van bedoelde aanwijzingen en bevelen levert een strafbaar feit op en kan
bestraft worden met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van
maximaal € 4.350,-.
Bekendmaking en inwerkingtreding
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Drenthe, www.vrd.nl en
treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.
Vastgesteld op 10 oktober 2020 te Assen.
Hoogachtend,

M.L.J. Out
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe
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Bezwaar
Als een belanghebbende het niet eens is met dit besluit kan deze, binnen zes weken na de
bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar de voorzitter van de
Veiligheidsregio Drenthe, postbus 402, 9400 AK te Assen. In het bezwaarschrift zet u:
•
uw naam en adres;
•
de datum van uw bezwaarschrift;
•
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
•
waarom u het niet met het besluit eens bent;
•
uw handtekening.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Is er voor u of
anderen een spoedeisend belang dat het besluit niet wordt uitgevoerd, vraagt u dan een
voorlopige voorziening aan. Dit verzoek doet u met uw DigiD via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook kunt u schriftelijk een verzoek indienen via
Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

