
Uitzondering herdenking Stichting Slavernijmonumenten Zeeland en Provincie Zeeland op 
grond van de Noodverordening COVlD-19 Veiligheidsregio Zeeland 15 juni 2020 

OvenNegende 

Besluit: 

Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland op 15 juni 2020 de ‘Noodverordening 
COVlD-19 veiligheidsregio Zeeland 15 juni 2020’ (hierna: de Noodverordening) heeft 
vastgesteld; 
dat in artikel 2.1. van de Noodverordenìng is bepaald dat het verboden is om 
samenkomsten te laten plaatsvinden ofte organiseren dan wel daaraan deel te nemen 
waaronder ook herdenkingen worden begrepen; 
dat de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef 
en onder c, van de Noodverordening een uitzondering kan maken voor bepaalde 
categorieën van gevallen; 
dat de Stichting Slavernìjmonumenten Zeeland op 30 juni 2020 op de Balans te 
Middelburg een zogeheten Wake wil houden bij het slavernijmonument aldaar met 
maximaal 30 personen; 
dat de Provincie Zeeland op 1 juli 2020 op de genoemde locatie in Middelburg een 
herdenking wil houden met maximaal 30 personen; 
dat het vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk is dat ruimte wordt geboden aan deze 
herdenkingen; 
dat het karakter van de herdenking plechtig is en ingetogen met een relatief gering aantal 
personen waardoor er geen gegronde vrees bestaat dat de personen onderling niet 
voldoende afstand kunnen bewaren van elkaar, te weten 1,5 meter; 
dat aan de hiervoorte verlenen uitzondering overeenkomstig artikel 3.1, eerste lid, aanhef 
en onder cin samenhang met het tweede lid, van de Noodverordening voorschriften en 
beperkingen moeten worden verbonden om de (verdere) verspreiding van COVID—19 
tegen te gaan; 
dat het (enkel) onder de hierna genoemde voorschriften is toegestaan een herdenking te 
houden; 

De voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland besluit vast te stellen het navolgende: 

Artikel 1 

Voor een herdenking geldt conform artikel 3.1, eerste lid, aanhef en onder c, in samenhang met 
het tweede lid van het genoemde artikel van de Noodverordening een vrijstelling van het gestelde 
in artikel 2.1, eerste lid, van de Noodverordening indien de navolgende voorschriften in acht 
worden genomen. Bij het niet naleven van deze voorschriften zal sprake kunnen zijn van een 
overtreding van artikel 2.1, eerste lid, van de Noodverordening en zal de herdenking kunnen 
worden beëindigd. 

1. De herdenking op 30 juni 2020 mag uit maximaal 30 personen bestaan, de herdenking op 
1 juli 2020 uit maximaal 50 personen op voorwaarde dat voldaan kan worden aan het 
tweede lid van dit artikel; 
De personen die deelnemen aan de herdenkingen moeten zodanig hun positie innemen, 
dat met het opstellen en opheffen van de erehaag een onderlinge afstand van 1,5 meter 
te allen tijde is gewaarborgd (tenzij er sprake is van personen die een gezamenlijke 
huishouding voeren). 
De deelnemers aan de herdenkingen mogen zich niet eerder dan een half uur voor 
aanvang van de herdenking de locatie bevinden. 
Na afloop van de herdenkingen dienen de aanwezigen de locatie zo spoedig mogelijk te 
verlaten. 
De aanwezigen moeten hierover vooraf door de organisatie worden geïnstrueerd. 
De aanwijzingen van de politie en/of toezichthouders die door de voorzitter van 
Veiligheidsregio Zeeland bij aanwijzingsbesluit zijn aangewezen dienen strikt en 
onmiddellijk opgevolgd te worden. 
Deze Uitzondering geldt voor de Wake van 30 juni 2020 en de herdenking op 1 juli 2020.



8. Deze uitzondering komt niet in de plaats van eventuele gemeentelijke vergunningen, 
ontheffingen, toestemming of hoe ook genaamd. 

Artikel 2 Niet naleven voorschriften 

Bij het niet (volledig) naleven van de in artikel 1 opgenomen voorschrifien zal kan sprake zijn van 
een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, van de noodverordening en kan de herdenking worden 
beëindigd. 

Artikel 3 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: “Uitzondering herdenking slavernij Noodverordening COVlD-19 
Veiligheidsregio Zeeland 25 juni 2020". 

Artikel 4 Bekendmaking en inwerkingtreding 

Dit vrijstellingsbesluit wordt bekendgemaakt op de websites van de veiligheidsregio Zeeland, 
www.veiligheidsregiozeelandnl en www.zeelandveilig.nl en treedt onmiddellijk na de 
bekendmaking in werking. 

Vastgesteld op 25 juni 2020 te Middelburg, 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland 

J.A.H. Lonink


