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Ontheffing Herdenking 4 mei

De burgemeester van de gemeente Eemsdelta;
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Overwegende,
Dat momenteel de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 van kracht is;
Dat het onder deze wet verboden is om samenkomsten en evenementen te organiseren; 
Dat het wenselijk is om voor de dag van de Nationale Dodenherdenking (4 mei 2021) de mogelijkheid 
te creëren om herdenkingsactiviteiten, zoals een kranslegging bij een monument, plaats te laten 
vinden waarbij - op een wijze die past bij de maatregelen die momenteel vanwege de coronacrisis 
gelden - invulling wordt gegeven aan de Nationale Dodenherdenking;
Dat de betreffende activiteiten plaatsvinden:

o aan de Broerstraat en Wijkstraat te Appingedam;
o aan het Kerkplein in't Zandt;
o in de voormalige Zeevaartschool Abel Tasman te Delfzijl.

Dat aan de burgemeester van de gemeente Eemsdelta de bevoegdheid toekomt een vrijstelling te 
verlenen van de in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 vervatte geboden (Artikel 5.1 
Evenementen) en dat aan een dergelijke vrijstelling voorschriften en beperkingen kunnen worden 
verbonden;
Dat de burgemeester aanleiding ziet om van zijn vrijstellingsbevoegdheid gebruik te maken teneinde 
het plaatsvinden van herdenkingsactiviteiten in het kader van de Nationale Dodenherdenking te 
faciliteren;
Dat het vanwege de maatregelen die momenteel gelden vanwege de coronacrisis, noodzakelijk is om 
deze vrijstelling slechts te laten gelden indien en voor zover een herdenkingsactiviteit wordt 
georganiseerd door- of in directe samenwerking met de gemeente (in persoon van de burgemeester), 
zodat het aantal activiteiten beperkt kan blijven en daarnaast gegarandeerd kan worden dat er 
voldoende toezicht beschikbaar is bij het plaatsvinden van een herdenkingsactiviteit;
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verbod om samenkomsten te organiseren en daaraan deel te nemen, voor wat betreft 
herdenkingsactiviteiten die op 4 mei 2020 door- of indirecte samenwerking met de gemeente (in
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Met vriendelijke groet, 
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persoon van de burgemeester) worden georganiseerd in het kader van de Nationale 
Dodenherdenking.

2. Aan deze vrijstelling de volgende voorschriften en beperkingen te verbinden:
- bij de activiteit mogen slechts de personen aanwezig zijn, die een functionele rol vervullen bij het doen 
plaatsvinden van de activiteit;

- bij de activiteit maximaal 20 personen mogen deelnemen;
- de activiteiten plaatsvinden aan de volgende locaties:

o Broerstraat en Wijkstraat te Appingedam;
o het Kerkplein in't Zandt;
o de voormalige Zeevaartschool Abel Tasman te Delfzijl.

- er dienen maatregelen te zijn getroffen om te waarborgen dat de bij de activiteit aanwezige personen een 
onderlinge afstand van 1.5 meter aan kunnen houden, en tijdens het plaatsvinden van de activiteit dienen 
de aanwezigen deze onderlinge afstand van 1.5 meter aan te houden;

- er dient gedurende het plaatsvinden van de activiteit voortduren toezicht te worden gehouden op de 
naleving van deze voorwaarden.
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