
 

 

 
 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek, 

Overwegende, 

- Dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (hierna: de Veiligheidsregio) op 17 

maart 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft vastgesteld; 

- Dat op 26 maart 2020, na een aanvullende aanwijzing van de Minister, de noodverordening is 

gewijzigd en dat de nieuwe noodverordening per die datum in werking is getreden. Deze (nieuwe) 

verordening wordt aangehaald als ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

van 26 maart 2020’ (hierna: de noodverordening); 

- Dat in artikel 2.2 is bepaald dat het verboden is 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 de voorzitter van de Veiligheidsregio op basis van artikel 2.5 de bevoegdheid heeft om specifieke 

locaties te sluiten indien blijkt dat deze het in acht nemen van de 1,5 meter afstandsnorm bedreigt;  

- Dat op 16 april door de burgemeester van gemeente Huizen het verzoek is gedaan tot een sluiting van 

de camperplaats, gelegen ten westen van de IJsselmeerstraat, nabij sport-/recreatieterrein De 

Wolfskamer; 

- Dat uit de constateringen van toezichthoudende diensten is gebleken dat het maximum van acht 

camperplaatsen stelselmatig wordt overschreden; 

- Dat door de overschrijding van het maximaal aantal camperplaatsen het gevaar dreigt dat de afstand 

van 1,5 meter tussen personen onvoldoende in acht genomen kan worden; 

- Dat ook bij de bezetting van acht camperplaatsen het gevaar dreigt dat bezoekers van de 

camperplaats de 1,5 meter afstandsnorm tussen personen niet in acht nemen; 

- Dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om door voortdurend toezicht te waarborgen dat het aantal 

beperkt blijft tot de bezetting van acht campers; 

- Dat het onwenselijk is om in verband met het tegengaan van het coronavirus dergelijke mogelijke 

samenkomsten te laten plaatsvinden; 

- Dat enkel door het sluiten van de camperplaats, gelegen ten westen van de IJsselmeerstraat, nabij 

sport-/recreatieterrein De Wolfskamer het risico van verdere verspreiding van het coronavirus kan 

worden voorkomen; 

Gelet op: 

- artikel 176 van de gemeentewet; 

- artikel 39 eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s; 

- artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en vechtstreek. 

Besluit: 

1. De in de gemeente Huizen gelegen camperplaats, zoals aangegeven op de bij dit besluit horende kaart, 

aan te wijzen als locatie waarin het verboden is zich te bevinden. 

2. Dat dit besluit bekend wordt gemaakt op de website van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en 

daarmee onmiddellijk in werking treedt. 

 

 

 



Bezwaar: 

Iedere belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan daartegen een bezwaarschift indienen bij de 

Voorzitter van de Veiligheidsregio, p/a  Postbus 57 1200 AB Hilversum.  

 

Vastgesteld op 17 april 2020 te Hilversum 

 

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK 

 

 

 

P.I. Broertjes 

 

 

  



Bijlage locatie van de camperplaats, gelegen ten westen van de IJsselmeerstraat, nabij sport-

/recreatieterrein De Wolfskamer, gemeente Huizen 

 

 

 

 

 


