
AANVULLENDE INFORMATIE mogelijkheden Privé Sanitair bij aanbieders toeristische 

verblijfsaccommodaties. 

 

Zoals u kunt lezen in de laatste noodverordening moeten sanitaire gebouwen nog steeds gesloten 

blijven. 

Er ligt echter geen verbod op privé sanitair. Concreet betekent dat voor u als ondernemer dat er 

twee mogelijkheden zijn: 

1. Het plaatsen van een mobile sanitaire unit per gast/gezin; 

2. Het onderverdelen van het gemeenschappelijke sanitaire gebouw in privé units per 

gast/gezin. 

Voorwaarden blijven:  

- het voldoen en garanderen van 1,5 meter regel tussen gebruikers (gasten/gezinnen); 

- voldoen aan de algemene hygiëne maatregelen opgesteld door het RIVM; 

- gebruikers mogen niet gelijktijdig aanwezig zijn in een gezamenlijke ruimte (denk aan hal, 

voorruimte voor toiletten/douches); 

- gebruikers mogen geen gebruik maken van gezamenlijk wasgelegenheden die niet toe te 

wijzen zijn aan een bepaalde gebruiker (denk aan wastafels en/of haardroger in hal etc) 

 

 

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid houdende 

voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 

(Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 11 mei 2020) 

Artikel 2.5a. Sanitaire voorzieningen  
Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en 

douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige 

kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden. 

Artikel 2.5a. Sanitaire voorzieningen  
Dit artikel bevat een verbod om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en 
douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Het 
gaat dan om de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige 
kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) en bij parken, 
natuurgebieden, jachthavens en stranden. Het risico bestaat dat op deze locaties bij de 
gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de 
beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige 
personen in acht wordt genomen. Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding 
van het coronavirus. Daarnaast zal dit verbod naar verwachting bijdragen aan een vermindering van 
het aantal reisbewegingen.  
Toiletvoorziening in pretparken, dierentuinen en natuurparken als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, 

onderdeel g, vallen niet onder dit verbod en mogen dus gewoon open zijn. Toiletvoorzieningen in 

vrij toegankelijke natuurgebieden blijven gesloten. 



TIPS/ADVIEZEN 

Na gesprekken met diverse ondernemers, brancheverenigingen en SVR zijn de volgende tips/ 

adviezen voortgekomen hoe u hier concreet mee aan de slag zou kunnen: 

Sanitair gebouw/ Mobiele units 

- Wijs elk toilet en/of douche uniek aan een specifieke gast/ gezin toe. Stel een overeenkomst 

op per gebruiker waarin u dit vastlegt waarbij u ook wijst op de eigenverantwoordelijkheid 

alles er aan te doen om te voldoen aan de gestelde voorwaarden (1,5 meter/ hygiëne/ etc). 

Aangevuld met een verbod deze ruimte niet voor anderen dan leden uit het eigen gezin te 

laten gebruiken. 

- Vermeld op elke deur van toilet of doucheruimte of mobiele unit duidelijk de naam van de 

gast/ het gezin voor wie die is toegewezen. 

- Voorkom dat meerdere gasten/ gezinnen in 1 sanitair gebouw aanwezig zijn als de deuren 

van de individuele douches/toiletten uitkomen in een ruimte/hal. Werk met een stoplicht of 

iets in die trant bij de toegang van het sanitaire gebouw. Is er iemand binnen, dan is op dat 

moment het hele gebouw niet verder toegankelijk.  

- Markeer duidelijke 1,5 meter afstand bij toegangsdeuren en op alle andere mogelijke 

plekken waar mensen kunnen/moeten wachten. 

- Zorg voor desinfecterende gel bij minimaal de ingang van het sanitair gebouw. En vraag 

mensen eerst hun handen te ontsmetten alvorens ze het gebouw betreden/ deurklink 

aanraken. 

- Zorg voor desinfecterende reinigingsmiddelen per privé unit/ douche/toilet. Waarbij de 

middelen ook alleen door de toegewezen gebruiker van de ruimte wordt gebruikt 

(voorkoming flessen en emmers die van hand tot hand gaan) 

- Maak eventueel aanwezige wasgelegenheden als wasbakken e.d. in de algemene ruimte van 

het sanitair gebouw niet bruikbaar (plak of dek wasbakken en/of föhnen en dergelijke af). 

Anders heeft u kans dat uw sanitair gebouw nog wordt gezien als “open” doordat er 

openbaar te gebruiken wasgelegenheden zijn.  

- Maak duidelijk kenbaar naar alle gebruikers toe wat de voorwaarden/ richtlijnen zijn.  Plak 

op diverse plaatsen posters op waarop staat wat met wel en niet mag en wat moet. 

- Specifiek voor de mobiele units: zorg bij de plaatsing dat de deuren van elke prive unit 

minimaal 1,5 uit elkaar zijn. Dit voorkomt dat gebruikers tegelijkertijd naar buiten komen en 

direct naast elkaar staan. 

 

BRANCHEPROTOCOLLEN 

Wij adviseren u ook met regelmaat de protocollen in de gaten te houden van diverse 
brancheverenigingen als de Recron, Vekabo en dergelijke als de Stichting Vrije Recreatie (SVR). 
 
 
CONTROLE BOA/HANDHAVING 

 Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het op een juiste wijze naleven van alle 

richtlijnen en maatregelen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM. Conform de noodverordening kunt 

u hierop door toezichthouders worden gecontroleerd. Ook bij eventuele klachten of meldingen kunt 

u een controle verwachten en zal er indien nodig handhavend worden opgetreden.  


