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Toiletgebouwen op campings en
jachthavens in Noord-Nederland gesloten
De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hebben besloten dat
toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens gesloten moeten
worden. De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om
de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen.
De maatregel wordt opgenomen in de nieuwe noodverordening, die de drie regio’s gaan
vaststellen. De recreatiebedrijven zelf mogen dan wel open blijven voor gasten die niet
van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers
van een stacaravan. Het verbod gaat gelden voor vakantieparken, campings,
kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Faciliteiten als
zwembaden en horeca moesten door de maatregelen van het rijk op deze plekken al
gesloten blijven.
Veel recreatieondernemers hebben in de afgelopen dagen zelf al besloten hun bedrijf
deels of helemaal te sluiten. De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s spreken hun
waardering uit voor ondernemers, die in deze tijd moeilijke beslissingen moeten nemen.
De gezondheidsmaatregel duurt in eerste instantie tot 6 april. Aankomende week neemt
het kabinet een besluit over een eventuele verlenging van de looptijd. Daarna nemen de
voorzitters van de Veiligheidsregio’s een nieuw besluit over het al dan niet gesloten
houden van de toiletvoorzieningen op de campings en jachthavens.
Nieuwe noodverordening
De drie voorzitters van de veiligheidsregio’s in Noord-Nederland willen de maatregelen
zoveel mogelijk gelijk trekken, zodat er in deze drie provincies zo min mogelijk verschillen
zijn in de uitvoering. De drie regio’s zullen dus dezelfde noodverordening gaan vaststellen.
Hierin staat vermeld dat het in de drie veiligheidsregio’s verboden is om met 3 personen
of meer in de openbare ruimte samen te komen indien de afstand tussen hen minder dan
1,5 meter bedraagt. Een huishouden en spelende kinderen tot en met 12 jaar, onder
begeleiding van een ouder, zijn hierop uitgezonderd. Bij een begrafenis of huwelijk mogen

maximaal 30 personen aanwezig zijn. Ook bij deze uitzonderingen geldt dat 1,5 meter
afstand gehouden moet worden.
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