
BEVEL

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND,

gelet op de artikelen 174, tweede lid, Gemeentewet en 2.5 Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 18 november 2020;

gehoord het advies van de regionaal operationeel leider en van het SGBO;

overwegende dat:

- er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus, behorende tot
de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

- het op grond van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
van 18 november 2020 verboden is om zich buiten de woning op te houden zonder tot
een andere persoon een veilige afstand te houden van 1,5 meter;

- het op grond van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
van 18 november 2020 verboden is zich op een openbare plaats of een plaats in de
buitenlucht, niet zijnde een bij een woning behorend erf, op te houden in groepsverband
met meer dan vier personen;

- het verbod op groepsvorming en de veilige afstandsnorm op 27 november 2020 tijdens
de winkelopenstelling op black Friday in het centrumgebied op grote schaal zijn
overtreden. Er was sprake van extreme drukte en lange wachtrijen. Meerdere personen
zijn bovendien onwel geworden. In de middag is al gebleken dat het handhaven op de
coronamaatregelen met deze drukte niet goed uitvoerbaar is. Daarnaast kwamen
vrijdagavond groepen jongeren naar het centrum waardoor het in korte tijd nog drukker
werd en er vermenging van groepen plaatsvond. Mede door deze vermenging
veranderde het straatbeeld snel en ontstonden er eveneens incidenten op het gebied van
openbare orde zoals het afsteken van vuurwerk;

- in eerste instantie minder vergaande maatregelen zijn ingezet om overtredingen te
voorkomen dan wel te beëindigen, zoals het plaatsen van matrixborden, het aanspreken
en waarschuwen door handhavers of politie, enzovoorts. Dit onvoldoende soelaas heeft
geboden.

- op 28 november 2020 ook op verschillende locaties in zeer korte tijd een toestroom van
winkelend publiek en pieken van drukte zijn ontstaan die door het treffen van aanvullende
maatregelen, waaronder de eerdere sluitingstijd, heeft geleid tot meer spreiding van
drukte en geen verdere toestroom van personen op die locaties;

- de verwachting is dat het op 29 november 2020 opnieuw extreem druk zal worden en dat
ondanks de inzet van extra mitigerende maatregelen wederom sprake zal zijn van
zodanige omstandigheden in het centrum dat de maatregel om 1,5 meter te bewaren en
de groepsvormingsnorm onvoldoende zal worden nageleefd of kan worden nageleefd.
Dit gebaseerd is op het beeld van 27 november 2020, van 28 november 2020 maar ook
op de ervaringen in de voorgaande weekenden;

- deze situatie in deze gebieden of op deze locaties kan leiden tot (verdere) verspreiding
van het corona virus in de gemeente Rotterdam;
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- voorkomen moet worden dat tot ver in de middag de toestroom naar de stad op gang blijft
komen en het daarmee ook steeds drukker wordt in het centrum van de stad;

- het gezien het voorgaande noodzakelijk is om winkels, met uitzondering van winkels in
de levensmiddelenbranche, op 29 november 2020 om 18:00 uur te sluiten met het oog
op de bestrijding van de covid-19 epidemie;

- de Voorzitter op grond van artikel 174, tweede lid, Gemeentewet jo. artikel 39 Wet
Veiligheidsregio en artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond van 18 november 2020 bevoegd is om locaties, waaronder detailhandel, te
sluiten of gesloten te houden indien naar zijn oordeel de groepsvormingsnorm of
maatregel om 1,5 meter onderlinge afstand te houden (naar verwachting) niet goed wordt
nageleefd of niet goed na te leven is of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

- de bevoegdheid kan worden ingezet wanneer in gebieden en op locaties zodanige drukte
ontstaat dat het niet mogelijk is om aan de gedragsregels, zoals de veilige afstandsnorm
en de groepsvormingsnorm te voldoen, of dat de situatie zodanig dreigt te worden;

- het belang van de bescherming van veiligheid en gezondheid te allen tijde voorop staat;
- er omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 174, tweede lid, van de Gemeentewet

en artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 18
november 2020;

- de winkelsluiting bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit en
noodzakelijk en evenredig zijn;

- de toezichthouders van de gemeente en/of politie belast zijn met de handhaving van deze
bevelen en ter feitelijke uitvoering hiervan aanwijzingen kunnen geven;

beveelt:
1. de sluiting van winkels* voor het publiek, met uitzondering van winkels in de

levensmiddelenbranche, om 18:00 uur;
2. om tussen 17:00 uur en 18:00 uur geen nieuwe bezoekers toe te laten in deze winkels;
3. bezoekers die zich na 18:00 uur bevinden in deze winkels zich uit de winkels te

verwijderen en zich verwijderd te houden.

De onder 1, 2 en 3 genoemde bevelen gelden uitsluitend in het centrumgebied zoals bedoeld op
de kaart in bijlage 1 (inclusief de aan de grenzen van het gebied gelegen winkels).

Bovenstaande bevelen gelden niet voor hulpdiensten en voor personen die door de daartoe
bevoegde autoriteiten zijn ingezet om op deze locaties de orde te handhaven of om (medische)
hulp te verlenen.

Dit bevel treedt in werking op 29 november 2020 om 12:00 uur en geldt tot 30 november 2020
06:00 uur.

*Winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet.
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Rotterdam, 29 november 2020

 De Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

A. Aboutaleb

Het niet voldoen aan dit bevel is een misdrijf op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht.

Niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes
weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,
faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te

bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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Bijlage 1 Kaart Centrumgebied


