
MANDAATBESLUIT VEILIGHEIDSREGIO ZUID-LIMBURG 
 
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 
 
Overwegende, 
 
Gelet op het gegeven dat in het kader van de bestrijding van het virus COVID-19 (coronavi-
rus) de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 27 maart 2020 de Noodverorde-
ning COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft vastgesteld welke naar aanleiding van 
recente ontwikkelingen steeds wordt geactualiseerd en waarvan de laatste versie op 13 
mei 2020 is vastgesteld en bekend heeft gemaakt (te raadplegen via www.vrzl.nl). Hierna 
te noemen: de Noodverordening. De Noodverordening is van kracht. 
 
Gelet op het gegeven dat in artikel 2.1, eerste lid van de Noodverordening een verbod op 
samenkomsten is opgenomen; 
 
Dat artikel 2.1, tweede lid, aanhef en onder i van de Noodverordening een uitzondering 
maakt voor bezoek aan dierenparken, natuurparken en pretparken. Hierbij geldt dat de be-
heerder van een dergelijk park uiterlijk een week voor de openstelling van het park aan de 
voorzitter een plan dient te overleggen waaruit blijkt dat maatregelen zijn getroffen om 1,5 
meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en dat de belasting van het mobiliteits-
systeem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft; 
 
Dat de sectie Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de voorzitter hierin advi-
seert; 
 
Dat de voorzitter de openstelling verbiedt indien het plan onvoldoende voorziet in de 
noodzakelijke maatregelen; 
 
Gelet op de omstandigheid dat het uit een oogpunt van efficiency en de belangen van de 
bezoekers en de dierenparken, natuurparken en pretparken gewenst snel en voortvarend 
te reageren op een plan dat wel voldoende voorziet in de hierboven genoemde maatrege-
len; 
 
Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.1, 
tweede lid aanhef en onder i van de Noodverordening COVID-19 van 13 mei 2020 (en evt. 
opvolgende verordeningen): 
  



Besluit:  
 
Aan de Algemeen Commandant Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
mandaat te verlenen om namens haar: 
 

1. Te beoordelen of een ingediend plan door beheerders van dierenparken, natuurpar-
ken en pretparken zoals bedoeld in artikel 2.1, tweede lid aanhef en onder i van de 
Noodverordening voldoende voorziet in de daarin genoemde maatregelen; 

2. Terzake daarvan de noodzakelijke correspondentie te voeren. 
 
 
Aan het mandaat wordt de voorwaarde verbonden dat indien het hierboven bedoelde plan 
hier niet in voorziet, de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg hiervan zo spoedig 
mogelijk in kennis wordt gesteld, zodat zij de openstelling kan verbieden.  
 
Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg (www.vrzl.nl) en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking. 
 
Maastricht, 15 mei 2020 
 
De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 
mr. J.M. Penn-te Strake 
 

http://www.vrzl.nl/

