
AANWIJSBESLUIT GEBIED NOODVERORDENING VEILIGHEIDSREGIO 
KENNEMERLAND D.D. 9 AUGUSTUS 2020 VERBOD GELUIDSAPPARATUUR IN 
BLOEMENDAAL 
 

De voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland,  
 
Overwegende: 
 

• dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus 
(COVID- 19), 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 Kennemerland 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 Kennemerland op 27 maart 2020 de 
'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland 27 maart 2020' 
heeft vastgesteld en bekendgemaakt;  

 

• dat het noodzakelijk is in het belang van de veiligheid en gezondheid dat hetgeen 
in de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland is bepaald 
wordt nageleefd; 

 

• dat gelet op recente ervaringen met grote groepen feestende jongeren op het 
strand in Bloemendaal het verbod op het niet in acht nemen van 1,5 meter 
afstand wordt overtreden en door de aanwezigheid van deze groepen jongeren 
bij zogenaamde popup-feesten op het strand in Bloemendaal de kans op verdere 
verspreiding van COVID-19 op onaanvaardbare wijze wordt vergroot;  

 

• dat is gebleken dat geluidsapparatuur en muziekinstrumenten worden vervoerd 
naar het strand om deze popup-feesten mee te faciliteren 

 

• dat artikel 2.5a van de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio 
Kennemerland de mogelijkheid biedt om de aanwezigheid van geluidsapparatuur 
te verbieden teneinde popup-feesten op het strand in Bloemendaal tegen te gaan 

 

• dat het noodzakelijk is een gebied aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2.5a van 
de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland van 9 augustus 
2020; 

 

Gelet op artikel 2.5a van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland 
9 augustus 2020;  
 

Besluit 

Vast te stellen het Aanwijsbesluit gebied Noodverordening Veiligheidsregio Kennemerland 
d.d. 9 augustus 2020 verbod geluidsapparatuur in Bloemendaal 

1. Aanwijzing gebied  

De Voorzitter wijst het strand, de zee, de Zeeweg en de Boulevard Barnaart in de Gemeente 
Bloemendaal aan, met uitzondering van horeca-inrichtingen met bijbehorende terrassen. 



 2. Werkingsduur 

Dit aanwijsbesluit geldt voor de periode 9 augustus 2020 tot en met 13 augustus 2020 om 
24:00 uur.  

 3. Bekendmaking en inwerkingtreding 

Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio 
Kennemerland (www.vrk.nl) en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking. 

  

Vastgesteld op 9 augustus 2020,  

  

De voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, 

 

drs. J. Wienen 

 

Rechtsmiddel 
Tegen dit besluit staat bezwaar open. Vindt u dat het besluit onjuist is, dan kunt u binnen zes weken na de 
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de voorzitter van de Veiligheidsregio 
Kennemerland, Postbus 5514, 2000 GM Haarlem. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste 
te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is 
gericht en de gronden van uw bezwaar.  
 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de uitvoering van het besluit niet op. Wanneer u bezwaar maakt 
kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bij de President van de 
Arrondissementsrechtbank in Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
Het adres is: Arrondissementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
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