Ontheffing van het verbod op samenkomsten en evenementen
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 13 mei
2020 ten behoeve van de herdenkingsplechtigheid Memorial Day op
24 mei 2020
Besluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg op grond van artikel 3.1, eerste
lid aanhef onder c van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 13
mei 2020;
Overwegende:
- dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID19), 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 Veiligheidsregio Zuid-Limburg door de minister voor Medische
Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, in dit kader aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van maatregelen;
- dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 27 maart 2020 daarom de
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft vastgesteld welke naar
aanleiding van recente ontwikkelingen steeds wordt geactualiseerd en waarvan de laatste
versie op 13 mei 2020 is vastgesteld en bekend heeft gemaakt (te raadplegen via
www.vrzl.nl). Hierna te noemen: de Noodverordening. De Noodverordening is van kracht.
-dat het op grond van artikel 2.1 van deze Noodverordening verboden is om samenkomsten en evenementen te laten plaatsvinden, (laten) organiseren, te laten ontstaan dan wel
hieraan deel te nemen;
- dat de American Battle Monuments Commission (ABMC) en de Amerikaanse ambassade,
in nauwe samenwerking met de Dienst van het Koninklijk Huis, voornemens zijn een
beperkte, zonder genodigden en voor publiek gesloten herdenkingsceremonie te laten
plaatsvinden op de Amerikaanse begraafplaats te Margraten;
-dat er in totaal 30-35 mensen aanwezig zullen zijn op het middenterrein voor de
ceremonie en 40 medewerkers rondom de randen van het terrein staan voor toezicht en
bewaking. De oppervlakte van het terrein bedraagt ca. 24 ha;

-dat het wenselijk is om gezien deze bijzondere gelegenheid, de herdenking van de
Amerikaanse bevrijders in dit jaar van 75 jaar bevrijding van Nederland en de komst van de
Koning der Nederlanden, te laten plaatsvinden waarbij, op een wijze die past bij de
maatregelen die momenteel vanwege de coronacrisis gelden, invulling wordt gegeven aan
deze Memorial Day;
--dat er afdoende maatregelen worden getroffen op het gebied van veiligheid, toezicht en
naleving worden om deze samenkomst op een verantwoorde wijze, met in achtneming van
de opdrachten op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid te laten plaatsvinden
om de kans op verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Zo worden onder andere voor,
tijdens en na de herdenkingsplechtigheid de afstandsrichtlijnen van het RIVM in acht
genomen, wordt de Amerikaanse begraafplaats afgesloten voor het reguliere publiek en
worden omliggende wegen op ruime afstand afgesloten voor verkeer om ongewenste
samenkomsten van toestromend publiek te voorkomen;
-dat de herdenkingsceremonie zal plaatsvinden ter gelegenheid van Memorial Day op
zondag 24 mei aanstaande vanaf 15.10 uur met een duur van 20 minuten;
-dat aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de bevoegdheid toekomt een
ontheffing te verlenen van de in de Noodverordening vervatte verboden (artikel 3.1, eerste
lid, aanhef en onder c.), en dat aan een dergelijke ontheffing voorschriften en
beperkingen kunnen worden verbonden;
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gelet op artikel 3.1, eerste lid aanhef en onder c van de Noodverordening en artikel 39 van
de Wet veiligheidsregio’s;
Besluit:
1. Ontheffing te verlenen van het in artikel 2.1 van de Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 15 mei 2020 opgenomen verbod om samenkomsten en evenementen te laten plaatsvinden, (laten) organiseren, te laten ontstaan
dan wel hieraan deel te nemen ten behoeve van de herdenkingsplechtigheid Memorial Day op 24 mei 2020;
2. Aan deze ontheffing de volgende voorschriften en beperkingen te verbinden:
- bij de herdenkingsplechtigheid mogen slechts de personen aanwezig zijn, die een
functionele
rol vervullen bij het doen plaatsvinden van de herdenkingsplechtigheid;

- er dienen maatregelen te zijn getroffen om te waarborgen dat de bij de activiteit
aanwezige personen een onderlinge afstand van 1.5 meter aan kunnen houden, en
tijdens het plaatsvinden van de activiteit dienen de aanwezigen deze onderlinge
afstand van 1.5 meter aan te houden;
-er dienen maatregelen te zijn getroffen om te voorkomen dat er ongewenste samenkomsten ontstaan door aangetrokken publiek bij deze bijzondere gelegenheid;
-er dient voor, gedurende en na deze herdenkingsplechtigheid voortdurend toezicht
te worden gehouden op de naleving van deze voorwaarden.
Bijlagen
De bijgevoegde overzichtstekening van het gebied en de te treffen fysieke veiligheidsmaatregelen maakt onderdeel uit van deze ontheffing.

Bekendmaking en inwerkingtreding
Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (www.vrzl.nl) en treedt op 24 mei 2020 in werking.

Maastricht, 15 mei 2020
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Mevrouw mr. J.M. Penn-te Strake

Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de
Algemene wet bestuursrecht 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.
U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen.
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 de voorzitter van de Veiligheidsregio ZuidLimburg, 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 te 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.

