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Datum 4 september 2020 Onze referentie Z/20/036552/74359 

 
Aantal bijlagen - Uw referentie uw ref. 

Behandeld door M. van de Beld Sector/dienst 

 

Crisisbeheersing 

Telefoon 0598 425 749 Team Bevolkingszorg 

E-mail apvvergunningen@midden-groningen.nl  

    

Onderwerp: Aanwijzingsbesluit gebiedsverbod o.g.v. Artikel 2.5 Noodverordening, 
                       Sluiting locatie Noorderstraat 166, 9611 AP SAPPEMEER 

 

Geachte heer Kilicaslan, 

De voorzitter van de 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 de Veiligheidsregio Groningen laatstelijk op 10 augustus 2020 een noodverordening heeft 
vastgesteld, die maatregelen bevat om 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 voor eet- en drinkgelegenheden de voorwaarden gelden zoals gesteld in artikel 2.1, 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 het op grond van artikel 2.1 lid 4 vereist is de gezondheid van de bezoekers te verifiëren, de 
bezoekers te placeren en te verzoeken aan de bezoekers de contactgegevens beschikbaar te 
stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van 
een eventueel bronnen en contactonderzoek door de GGD; 
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- 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 handhaving onder meer kan bestaan uit het aanwijzen van een gebied of locatie waar het aan 
een ieder verboden is zich daar te bevinden; 

 

Overwegende 

- dat tussen zondag 30 augustus 2020 00:30 uur en 04:45 uur toezichthouders overtredingen van de 
Noodverordening hebben geconstateerd in een horecagelegenheid aan de Noorderstraat 166, 
9611 AP  SAPPEMEER; 

- dat uit de controlerapportage blijkt dat de beperkende maatregelen met betrekking tot het 
placeren van personen in de horecagelegenheid en het houden van 1,5 meter afstand tussen daar 
aanwezige personen niet of onvoldoende in acht werden genomen; 

- dat in de horecagelegenheid personen aanwezig waren zonder dat er een reserveringssysteem 
werkzaam was; 

- de exploitant is gevraagd zelf een einde te maken aan de geconstateerde overtredingen, maar dit 
is nagelaten. 

- dat op het adres van de horecagelegenheid geen geldende ontheffing van de sluitingstijden 
aanwezig is en dat deze overtreding is geconstateerd gelet op het feit dat het café na 03:00 uur 
geopend was voor publiek; 

- dat op grond van de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Midden-Groningen 
hierop eveneens gehandhaafd zal worden; 

- dat burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen, waarbinnen de locatie is 
gelegen, mij op 3 september heeft verzocht de locatie aan te wijzen als locatie waar het aan een 
ieder verboden is zich daar te bevinden;  
 

Overwegende 

- dat ik het gezien de bevindingen van de toezichthouders noodzakelijk acht een maatregel te 
treffen nu gebleken is dat de uitbater van het pand  zich niet aan de regels houdt; 

 
- dat gelet op het feit dat direct optreden is vereist, de mogelijkheid tot het indienen van een 

zienswijze op grond van artikel 4.11 lid a Algemene wet bestuursrecht achterwege is gelaten. 
 

Gelet op 

- artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen 10 augustus 2020  
 

Besluit  

Het pand aan de Noorderstraat 166, 9611 AP  SAPPEMEER 

aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden  

 
Duur van het verbod 
Dit aanwijzingsbesluit gaat in op vrijdag 4 september 2020 en is geldig totdat het besluit wordt ingetrokken. 
Intrekking vindt plaats zodra de exploitant van Café De Vlinder plan van aanpak indient bij de gemeente 
Midden-Groningen waaruit blijkt dat er maatregelen zijn/worden genomen waardoor de exploitant en de 
bezoekers van Café De Vlinder de regels zoals genoemd in artikel 2.1 van de Noodverordening kunnen 
naleven en opening van de inrichting verantwoord wordt geacht. Het plan van aanpak dient eerst te 
worden goedgekeurd door de gemeente Midden-Groningen voordat het café heropend mag worden. 
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Kenbaarheid 
Dit besluit wordt per post verzonden en wordt tevens op vrijdag 4 september 2020 door een 
toezichthouder van de gemeente Midden-Groningen aan de eigenaren uitgereikt. 

De gemeente Midden-Groningen en de Politie-eenheid Noord-Nederland/ District Groningen Basisteam 
Ommelanden, ontvangen een afschrift van dit besluit. 

Vastgesteld op 4 september 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 

 

 


