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Onderwerp 

 

Sluiting locatie horecabedrijf Café-Bar Veronica 

 

Geachte heer Knevelman, 
 
AANWIJZINGSBESLUIT  Café-Bar Veronica, Ulgersmaweg 25,  9731 BJ Groningen 
 
De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, 
  
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 Veiligheidsregio Groningen laatstelijk op 21 augustus 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 het verboden is in een eet- en drinkgelegenheid aanwezige dansvoorziening geopend te 
houden voor publiek; 

- 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 middels een van brief 30 juli 2020 horecaondernemers gewaarschuwd zijn dat bij overtreding 
van de noodverordening een sluiting van de lokaliteit zal volgen; 

- dat handhaving onder meer kan bestaan een gebied of locatie aan te wijzen waar het aan een 
ieder verboden is zich daar te bevinden; 
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- dat in de avond van vrijdag 28 augustus om omstreeks 19:45 uur een toezichthouder 

overtredingen van de Noodverordening heeft geconstateerd in de horeca-inrichting Café-Bar 
Veronica, Ulgersmaweg 25 , 9731 BJ  te Groningen; 

- dat uit de controlerapportage blijkt dat in de eet- of drinkgelegenheid het volgende is 
geconstateerd: 

o dat zich in het pand naar schatting 35 á 45 personen bevonden; 
o dat de grote meerderheid van dit publiek geen gebruik maakte van een zitplaats en 

bezoekers daarmee niet werden geplaceerd op een vaste zitplaats, waardoor de 
aanwezigen in veel gevallen geen 1,5 meter afstand hielden van de dichtstbijzijnde 
persoon; 

o dat de horecalocaliteit in het geheel vol stond met deze groep mensen, zodanig dat de 
overige aanwezigen buiten op het terras en voor het pand moesten blijven; 

o dat men binnen derhalve lichaam aan lichaam in het publieksgedeelte van de barruimte 
stond; 

o dat achter de bar een zanger stond die luid met zang  de gedraaide muziek begeleidde  
via een microfoon. Het geluidsniveau van de ten gehore gebrachte muziek was zo hoog 
dat het in het horecabedrijf nog nauwelijks mogelijk was om te communiceren; 

o dat door het personeel van het horecabedrijf geen activiteiten werden ondernomen om 
het staande publiek op de aanwezige zitplaatsen plaats te laten nemen, waarbij er ook 
veel meer personen dan beschikbare zitplaatsen (barkrukken) aanwezig waren;  

- dat de toezichthouder de inrichting op 28 augustus 2020 per 21.00 uur heeft gesloten.  
 
Met deze geconstateerde overtredingen is gehandeld in strijd met artikel 2.1, eerste lid sub c, d en e en lid 
4 sub c van de Noodverordening COVID-19 van de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen van 21 
augustus 2020.  
 
Zienswijze 
De toezichthouder heeft u op 28 augustus 2020 omstreeks 19.45 uur op de hoogte gesteld van de door 
hem geconstateerde overtredingen en aangegeven dat ik op basis daarvan voornemens ben een 
bestuursrechtelijke maatregel op te leggen. Hij heeft u daarna in de gelegenheid gesteld uw zienswijze 
daarop te geven. U hebt het volgende aangegeven: 
 
“Vandaag is een ‘Bommen Berend-feestje’ (28 augustus/Gronings Ontzet) georganiseerd en tevens een zanger 
daarvoor  uitgenodigd. Aanvankelijk ging dit goed omdat de naar schatting 60 á 70 gasten vooral buiten opzij 
en voor de horecagelegenheid op het terras aanwezig waren. Echter tijdens een regenbui kwamen er veel te 
veel mensen naar binnen en konden wij dit niet meer herstellen. Dit is fout van ons. Wij hebben dit onderschat 
en hadden dit feest niet moeten faciliteren, danwel veel eerder moeten beëindigen.” 
 
Nadat de toezichthouder de vordering heeft gedaan de horecagelegenheid Café-Bar VERONICA direct te 
sluiten, hebt u vervolgens de aanwezige gasten toegesproken, het feest beëindigd en het horecabedrijf 
gesloten.   
 
Naar mijn overtuiging hebt u volstrekt onvoldoende maatregelen getroffen om de coronamaatregelen te 
respecteren. U heeft door luide muziek ten gehore laten brengen samen met een zanger bezoekers 
aangetrokken en een situatie gecreëerd dat men geen 1,5 meter afstand meer kon houden. Door zowel het 
aantal personen in het horecabedrijf als de onmogelijkheid van afstand met elkaar te kunnen spreken. U, 
dan wel het aanwezige personeel, was zich kennelijk bewust van het feit dat dit niet is toegestaan, gelet op 
uw verklaring aan de toezichthouder.  
Ook het niet placeren van bezoekers en veel te veel publiek toe te laten dan passend voor het kunnen 
borgen van de 1,5 meter tussen bezoekers is in strijd met de noodverordening. Gelet op het feit dat er 
meerdere regels van de noodverordening zijn overtreden, ben ik van mening dat een tijdelijke sluiting van 
uw inrichting op z’n plaats is en dat niet met lichtere matregelen kan worden volstaan. 
 
 
Gelet op 

- artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen 21 augustus 2020  
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Besluit:  
 
De inrichting Café-Bar Veronica, Ulgersmaweg 25 , 9731 BJ te Groningen 
 
aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden, behalve voor de 
personen genoemd in artikel 2.5 lid 2 Noodverordening Covid 
 
Duur van het verbod  
Dit aanwijzingsbesluit is ingegaan op 28 augustus 2020 20.00 uur  en is geldig tot 4 september 2020, 
20.00 uur. 
 
Kenbaarheid 
Dit besluit wordt per post verzonden en wordt tevens op 29 augustus 2020 door een toezichthouder van 
Veiligheidsregio Groningen aan u uitgereikt.  
 
De gemeente Groningen en Politie ontvangen een afschrift van dit besluit. 
 
Vastgesteld Groningen, 29 augustus 2020 
 
 
 
K.F. Schuiling 

Voorzitter Veiligheidsregio Groningen 
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Bezwaarmogelijkheid 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken.  

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval: 

- uw naam, adres en telefoonnummer; 

- de datum waarop u het bezwaar indient; 

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee); 

- waarom u het niet eens bent met het besluit; 

- uw handtekening. 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit. De 

dagtekening vindt u bovenaan deze brief.  

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Veiligheidsregio Groningen 

Postbus 66 

9700 AB GRONINGEN 


