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Beste mevrouw, meneer,
Op 8 mei jl. heeft de voorzitter van de VNOG, burgemeester Heerts van Apeldoorn, de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland vastgesteld. Een aantal coronamaatregelen wordt versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt zoveel als mogelijk de
samenleving opgestart. Zo ook voor de recreatiesector.

Via deze brief informeer ik u over de hoofdlijnen van de veranderingen in de Noodverordening én een
toelichting op verschillende onderwerpen waar we veel vragen vanuit de sector over krijgen. De Noodverordening en de toelichting daarop vindt u op de website van de Veiligheidsregio: www.vnog.nl.
Sporten
Voor het (buiten) bewegen en sport gelden de volgende regels:
•

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder professionele begeleiding buiten samen sporten,
bewegen en activiteiten volgen.

•

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder professionele begeleiding buiten sporten
met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

•

Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5
meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gebruik van gezamenlijke kleedkamers of douches.

Onder professionele begeleiding worden sportinstructeurs, sportcoaches en cultuurcoaches verstaan.
Helaas is sporten onder begeleiding van recreatieondernemers nu niet toegestaan.
Recreatieactiviteiten
Vooralsnog kan hierop nog niet worden ingezet.
Speeltuinen
Vaak wordt navraag gedaan welke regels er gelden voor speeltuinen op vakantieparken. Hier mogen
kinderen tot en met 12 jaar samen spelen zonder de afstand van 1,5 meter tot elkaar. Ouders of
begeleiders moeten deze afstand wél aanhouden. Ook voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt
deze eis van 1,5 meter afstand.
Zwembaden en sauna’s
Sauna’s blijven gesloten (ook sauna’s bij hotels en andere recreatieve voorzieningen). Zwembaden
kunnen sinds 11 mei weer open. De beheerders zijn ervoor verantwoordelijk dat de maatregel om 1,5
meter afstand te houden goed wordt nageleefd en dat de vereiste hygiënemaatregelen genomen
worden. Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.
Horeca
Het kabinet heeft in de routekaart de horeca benoemd vanaf 1 juni a.s. Daarop kan nu nog niet worden vooruitgelopen. Zodra hierop concreet zicht is, volgt nadere informatie.
Bezoek
We krijgen veel vragen van ondernemers of (vaste) gasten bezoek mogen ontvangen. Hiervoor geldt
formeel de (algemene) regel dat er maximaal 3 mensen op bezoek mogen komen. Uiteraard met de
afstand van 1,5 meter die men van elkaar moet houden. Parkeigenaren/beheerders kunnen echter wél
zelf aanvullende regels stellen. Bijvoorbeeld omdat de vrees is dat het te druk wordt op het terrein en
de 1,5 meter afstand daardoor niet gewaarborgd kan worden.
Samenstelling huurders in recreatieverblijf
Enkel voor huishoudens is het mogelijk om gezamenlijk een recreatieverblijf te huren of te overnachten in een eigen recreatieverblijf. Een huishouden is omschreven in de Noodverordening. Kortweg
moet het gaan om een duurzaam samenlevingsverband dat op één zelfde adres staat ingeschreven.
Een verblijf door bijvoorbeeld twee moeders met vier kinderen of twee bevriende stellen in één recreatieverblijf is dus niet mogelijk: de 1,5 meter onderlinge afstand kan niet gewaarborgd worden én er
wordt gebruik gemaakt van dezelfde sanitaire voorzieningen in het recreatieverblijf.
Werkzaamheden door externe partijen
Het is mogelijk om onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten aan recreatieverblijven door derden, bijvoorbeeld het repareren van een koelkast of plaatsen van zonwering. Ook hierbij geldt als
voorwaarde dat de afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijft.
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Zelfvoorzienend
De regels voor het kamperen en verblijf in recreatieverblijven blijven gehandhaafd, met de verruiming
dat kamperen met tenten en vouwwagens niet meer op voorhand verboden is. Vereiste is dat mensen
zelfvoorzienend kunnen zijn in toilet- en was-/ douchevoorziening.
U bent eerder geïnformeerd over het legen van het chemisch toilet, maar voor de volledigheid wordt
de werkwijze hier herhaald:
Het afstorten van het chemisch toilet (zogenaamde cassette) van caravan of camper bevindt zich
veelal aan de buitenkant van een gemeenschappelijke toilet-, was- en/of douchevoorziening en kan
dus gewoon doorgang vinden. Indien het afstorten van de cassette zich aan de binnenkant van een
gemeenschappelijke toilet-, was- en/of douchevoorziening bevindt dan dient de terreineigenaar er
zorg voor te dragen dat alleen voor de afstort de gemeenschappelijke toilet-, was- en/of douchevoorziening wordt geopend, gereinigd en direct weer wordt afgesloten na het afstorten. Ook moet er op
worden toegezien dat de gemeenschappelijke toilet-, was- en/of douchevoorziening niet door anderen
dan de betrokkene bij het afstorten betreden wordt.
Groepsaccommodaties
Groepsaccommodaties mogen nog niet open. Het gaat om de feitelijke situatie ter plaatse of er sprake
is van een groepsaccommodatie of niet. Het opsplitsen van een groepsaccommodatie in zelfstandige
units is alleen toegestaan, indien elke zelfstandige unit over zowel een eigen toilet-, was- en douchevoorziening als eigen buitenvoordeur kan beschikken. Interne voordeuren al dan niet met gemeenschappelijk entree/ trapopgang maken dus dat er geen sprake is van zelfstandige units.
Situatie na 1 juni
In de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. zijn meer (mogelijke) versoepelingen van maatregelen afgekondigd per 1 juni (horeca) en per 1 juli (gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op
vakantieparken en campings). Zoals u bekend is, hangt het doorgaan van deze versoepelingen samen met het niet toenemen van het aantal zieken door corona. Het is heel vervelend, maar op dit
moment kan ik u helaas niet meer zekerheid geven. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt
deze uiteraard met u gedeeld.
Tot slot
Mochten u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
heer Geurt Hop, telefonisch bereikbaar via (0341) 359 645 of via mail geurthop@putten.nl
Voor dit moment wens ik u weer succes en sterkte.
Met vriendelijke groet,

H.A. Lambooij,
Burgemeester
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