
Intrekkingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio 
 
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, 
 
Overwegende  

- dat hij op 27 maart 2020 de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 27 maart 
2020’ heeft vastgesteld; 

- dat het volgens artikel 2.2 lid 1 van deze noodverordening verboden was om zich in een 
groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die 
groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter; 

- dat Staatsbosbeheer had aangegeven dat in verband met de opening van het vaarseizoen en 
de daarmee te verwachten drukte in de havens van de eilandjes, de ervaring leert dat de 
boten in rijenlangs/tegen elkaar aanmeren waardoor de 1,5 meter regel ernstig in het 
gedrang kwam; 

- dat ondanks het verbod op recreatief nachtverblijf een aanwijzing voor de dagperiode 
noodzakelijk was om aan de 1,5 meter regeling te voldoen; 

- dat de Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de eilandjes in het 
Grevelingenmeer gelegen in de gemeente Goeree- Overflakkee ook had aangewezen als 
verboden gebied; 

- dat aanwijzing als verboden gebied van de eilandjes gelegen in de gemeente Schouwen-
Duiveland zou zorgen voor een uniform beleid en duidelijkheid voor de recreanten; 

- dat artikel 2. 5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020 de 
mogelijkheid bood gebieden en locaties aan te wijzen waar het een ieder verboden is zich te 
bevinden; 

- dat hij daarom op 2 april 2020 heeft vastgesteld ‘Aanwijzing van gebieden als bedoeld in 
artikel 2.5 van de Noodverordeningordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland met 
betrekking tot de eilandjes in het Grevelingenmeer gelegen in de gemeente Schouwen-
Duiveland met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-
19’; 

- dat gebleken is dat het niet meer noodzakelijk is om deze eilandjes aan te wijzen als 
verboden gebied;  

 
B e s l u i t :  
 

1. In te trekken zijn besluit van 2 april 2020 ‘Aanwijzing van gebieden als bedoeld in artikel 2.5 
van de Noodverordeningordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland met betrekking tot de 
eilandjes in het Grevelingenmeer gelegen in de gemeente Schouwen-Duiveland met het oog 
op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19’. 

 
2. Dit besluit in werking te laten treden na bekendmaking op www.veiligheidsregiozeeland.nl 

en www.zeelandveilig.nl. Daarnaast wordt dit besluit in het Blad gemeenschappelijke 
regelingen gepubliceerd. 

 
Middelburg, 23 juni 2020 
 

 
 

http://www.veiligheidsregiozeeland.nl/
http://www.zeelandveilig.nl/


J.A.H. Lonink 
voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, 
 
 
 
 
 
 


