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Besluit tot verlenging van de sluitingsduur en het gefaseerd opstarten van Verhey Vlees BV,
Horselstraat 2, 6361 HC te Nuth op grond van artikel 47, derde lid onder a van de Wet publieke
gezondheid en het aanwijzen van Verhey Vlees BV, Horselstraat 2, 6361 HC te Nuth als verboden
gebied op grond van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 6
november 2020.
De voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Overwegende:
•

dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), behorende
tot de groep A van de infectieziektes;

•

dat ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de bevolking maatregelen worden
genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

•

dat aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg door de minister voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, in dit kader aanwijzingen zijn
gegeven tot het treffen van maatregelen, op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid met
inachtneming van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

•

dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 27 maart 2020 de Noodverordening COVID19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 27 maart 2020 heeft vastgesteld welke naar aanleiding van
recente ontwikkelingen steeds wordt geactualiseerd en waarvan de laatste versie op 6 november 2020
is vastgesteld (hierna te noemen: de noodverordening en te raadplegen via www.vrzl.nl);

•

dat op basis van artikel 47, derde lid van de Wet publieke gezondheid, de voorzitter van de
Veiligheidsregio in geval van een besmetting waarbij ernstig gevaar dreigt voor de volksgezondheid,
gebouwen en terreinen kan sluiten;

•

dat artikel 2.5 van de noodverordening de voorzitter van de Veiligheidsregio de mogelijkheid biedt om
gebieden en locaties aan te wijzen waarin het eenieder verboden is zich te bevinden;

•

dat op basis van artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio’s juncto artikel 175 Gemeentewet de voorzitter
van de Veiligheidsregio een noodbevel kan uitvaardigen;

•

dat mede gelet op overwegingen in het sluitingsbesluit d.d. 4 november 2020 is gebleken dat het
aantal besmettingen onder de medewerkers de afgelopen week fors is gestegen wat heeft
geresulteerd dat bijna de helft van de medewerkers van Verhey Vlees BV is besmet met het Covid-19
virus;

•

dat gelet op de forse toename in besmettingen onder de medewerkers het bedrijf Verhey Vlees BV niet
open kan gaan omdat er nog openstaande acties zijn die dienen te worden afgerond:
- in afstemming met GGD/IZB dienen afspraken te worden gemaakt en uitgevoerd omtrent het
her-testen van medewerkers, zodat een gefaseerde opstart plaats kan vinden met negatief
geteste en/of niet besmettelijke medewerkers. Het her-testen van de eerste groep
medewerkers kan pas op zijn vroegst plaatsvinden op 11 november 2020. Deze
testresultaten zijn dan 24 uur later bekend;
- de aandachts-/knelpunten uit de RI&E van 9 november 2020 dienen te worden opgelost. Dat
geldt voor alle punten, inclusief de aanbevelingen rondom de ventilatie;
- het plan van aanpak moet met de laatste opmerkingen uit de projectgroep definitief worden
gemaakt en ter goedkeuring worden voorgelegd;

•

dat gelet op het feit dat de eerdere sluiting d.d. 4 november 2020 afloopt op woensdag 11 november
2020 (om 24:00 uur) een verlenging van de sluiting op grond van artikel 47, derde lid, onder a van de
Wet publieke gezondheid gelet op vorenstaande noodzakelijk is;

•

dat het bovenstaande het noodzakelijk maakt het besluit d.d. 4 november 2020 inzake de sluiting van
de terreinen en gebouwen van Verhey Vlees BV, Horselstraat 2, 6361 HC te Nuth en deze aan te
wijzen als verboden gebied, te verlengen met ingang van donderdag 12 november 2020 00:00 uur tot
vrijdag 13 november 00:00 uur;

•

dat er vervolgens op aangeven van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en in overleg
met Verhey Vlees BV gefaseerd opnieuw zal worden opgestart;

•

dat de belangen van de publieke gezondheid en de bescherming van de gezondheid van de
werknemers, maar feitelijk uiteindelijk van de gehele samenleving, in dit geval zwaarder wegen dan
individuele belangen of bedrijfseconomische belangen;

•

dat indien blijkt dat het aantal besmettingen opnieuw oploopt, dit besluit kan worden herzien en
opnieuw zal worden overgegaan tot een algehele sluiting;

•

dat dit besluit, inclusief de duur ervan, proportioneel is in relatie tot het beoogde doel;

gelet op artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 6 november
2020, artikel 47 van de Wet publieke gezondheid en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;
gehoord hebbende de Directeur Publieke Gezondheid, de heer Frank Klaassen;
Besluit:

•

tot verlenging van het besluit d.d. 4 november 2020 inzake de sluiting van de terreinen en gebouwen
van (alle rechtspersonen van) Verhey Vlees BV, Horselstraat 2, 6361 HC te Nuth en deze aan te
wijzen als verboden gebied, met ingang van donderdag 12 november 2020 00:00 uur tot vrijdag 13
november 00:00 uur;

•

dat Verhey Vlees BV op aangeven en onder de voorschriften van de voorzitter van de Veiligheidsregio
Zuid-Limburg en de door haar aangewezen medewerkers, gefaseerd kan opstarten.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt direct na bekendmaking (via e-mail aan de heer E. van Aarle,
evanaarle@beststarmeat.com en de heer R. van Loon, rvanloon@vanloongroup.com), in werking.
Maastricht, 11 november 2020 om 19.00 uur.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg,

J.M. Penn-te Strake.

Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van het voorgaande gegeven door politiefunctionarissen,
gemeentelijke opsporingsambtenaren of ambtenaren zoals bedoeld in artikel 4.2 van de Noodverordening
COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg dienen stipt nagekomen te worden. Dat betekent dat het niet
toegestaan is het gebied te betreden en -voor zover men zich in het gebied bevindt - dit op eerste
aanzeggen dient te verlaten.
Het niet opvolgen van bedoelde aanwijzingen en bevelen levert een strafbaar feit op.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Awb kan, door
degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen een termijn van zes weken,
ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt c.q. is verzonden of uitgereikt, een
bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Postbus 35
6269 ZG Margraten
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de
gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Het verzoek om
een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg,
bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening
wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van
het griffierecht en de wijze van betaling.
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

