
 

 

 

Bron: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 1 april 2020 

Artikel 2.5 a: Verbod sanitaire voorzieningen recreatie.  

Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij 
recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, jachthavens en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, 
natuurgebieden en stranden geopend te houden.  
 

FAQ 
 
Waarom mogen sanitaire voorzieningen niet open worden gehouden? 
Op dinsdag 31 maart 2020 is in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) besloten om 
alle sanitaire voorzieningen te sluiten, vooral om zo het aantal reisbewegingen te beperken. De 
voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben hierover diezelfde avond een brief ontvangen met het 
verzoek om dit verbod in de noodverordening op te nemen (voor zover dat nog niet was gebeurd). 
Het gaat over sanitaire voorzieningen van recreatievoorzieningen zoals campings en 
vakantieparken, maar ook in natuurgebieden en stranden. Naast het doel om het aantal 
reisbewegingen te beperken, dient deze maatregel om te voorkomen dat het virus zich bij 
sanitaire voorzieningen kan verspreiden. Deze voorzieningen worden frequent gebruikt door een 
grote groep personen en worden niet altijd tijdig en voldoende zorgvuldig schoongehouden. Het 
coronavirus kan volgens wetenschappelijke inzichten van 48 tot 72 uur overleven op plastic en 
steen en kan op die wijze worden overgedragen aan een grote groep personen. 
 
Is er dan geen mogelijkheid om naar het toilet te gaan, ook niet in noodgevallen? 
Met het oog op de duidelijkheid en handhaafbaarheid is ervoor gekozen om sanitaire 
voorzieningen te sluiten en dus ook niet voor noodgevallen open te houden. 
 
Hoe weet ik dat er geen sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn? 
Als de noodverordening rechtsgeldig bekend is gemaakt, wordt eenieder geacht het verbod te 
kennen. Het is niet noodzakelijk om de voorzieningen fysiek te sluiten of bij de ingang een 
aankondiging aan te brengen. Dit kan de kenbaarheid en naleving van de norm natuurlijk wel sterk 
ten goede komen. Het verdient dan ook aanbeveling om de sanitaire voorziening zo mogelijk 
fysiek te sluiten en/of van de mededeling te voorzien dat de voorziening gesloten is. 

 
 
 
Artikel 2.5b. Verbod recreatief nachtverblijf  
 
1. Het is verboden om recreatief nachtverblijf aan te bieden.  

2. Deze verboden gelden niet voor:  
a. hotels;  

b. locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders;  

c. locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen;  

d. tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf 

FAQ 
Zijn seizoenswerkers hetzelfde als arbeidsmigranten en geldt het verbod niet voor deze doelgroepen?  
Het verbod geldt ook niet voor arbeidsmigranten. Zij maken gebruik van de voorzieningen in de vorm van 
bewoning, niet als recreanten. Het aanbieden van recreatief nachtverblijf aan 
seizoensarbeiders/arbeidsmigranten valt niet onder het verbod. 
 
Mogen B&B’s open blijven?   
B&B's zijn geen hotels en vallen dus niet onder de uitzondering. Het aanbieden van recreatief verblijf in een B&B 
voorziening is dus verboden. Wordt een B&B gebruikt voor tijdelijke bewoning (bijvoorbeeld om dichtbij het werk 
te verblijven) dan is dat wel toegestaan. Het gebruik van een B&B als thuiswerkplek wordt sterk afgeraden. Het is 
niet in de geest van de verordening dat mensen buitenshuis een werkplek gaan zoeken. Dit brengt weer verkeer 
van mensen op gang met daarbij het risico dat ze elkaar treffen. We proberen met elkaar die contacten tot een 
noodzakelijk minimum te beperken. Is het strikt verboden? Nee. 
 



 

 

 
 
 
  

 
Mag je overdag verblijven op recreatieparken, jachthavens en campings? 
Het aanbieden van recreatief nachtverblijf is verboden. Daarbij is niet relevant of dit verblijf ook daadwerkelijk 
als nachtverblijf wordt gebruikt maar dat het daarvoor geschikt is. Het aanbieden van deze voorzieningen voor 
gebruik overdag is dus ook niet toegestaan tenzij uit de administratie en feitelijke situatie blijkt dat enkel 
sprake is van gebruik gedurende de dagperiode (bijvoorbeeld het aanbieden van deze voorziening als 
'thuiswerkplek').  Tegen eigenaren en beheerders van deze recreatieve voorzieningen zal dan ook handhavend 
worden opgetreden als zij zich niet aan deze regels houden. Het verblijf op/gebruik maken van een 
recreatiepark/jachthaven/camping is niet verboden op grond van de noodverordening. Doordat de sanitaire 
voorzieningen zijn gesloten, is het minder aantrekkelijk er te verblijven. Zeker voor langere tijd.  
 
Is een vaste ligplaats in een jachthaven hetzelfde als een vaste standplaats op een camping?  
Recreatief nachtverblijf in de vorm van vaste standplaatsen/ligplaatsen is niet verboden. We hanteren hierbij 
dezelfde lijn. 
 
Wat betekent de noodverordening voor een tourcaravan/camper op een seizoensplaats? 
Het is niet verboden een vaste standplaats (seizoensplaats) voor recreatief nachtverblijf aan te bieden. Welke 
recreatieve voorziening op deze plek wordt gestald (toercaravan/camper/anderszins) is daarbij niet van belang. 
Als het maar gaat om een standplaats die voor het gehele recreatieseizoen aan dezelfde gebruiker(s) wordt 
verhuurd.  
 
Gebruikt iemand een tourcaravan/camper voor tijdelijke bewoning, dan is dit eveneens toegestaan mits in de 
tourcaravan sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, aangezien gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 
zijn gesloten.  
 
Is boot- en fietsverhuur toegestaan?  
Ja, mits passende maatregelen worden genomen. Voorkomen moet worden dat er een samenkomst ontstaat 
(een groep mensen die elkaar treffen voor een gedeelde activiteit). Ook moet bij een groep van 3 of meer 
personen (gezinsleden uitgezonderd), de 1,5 meter afstand tussen deze personen en anderen in acht worden 
genomen. In praktijk zal dit lastig zijn vanwege het type activiteit dat plaatsvindt.  
 
Ik woon in mijn camper, kan ik hier nog in blijven wonen? 
In onze regio geldt op dit moment een verbod om voor recreatieve doeleinden plekken aan te bieden. Als 
bewoner van een camper hangt het dus af wat voor soort verblijf/standplaats u heeft. Tijdelijke recreatieve 
standplaatsen mogen niet meer worden aangeboden, hier kunt u dus geen gebruik van maken. Mocht u echter 
gedurende het hele recreatieve seizoen een standplaats huren, dan is sprake van een 'vaste' standplaats. Een 
vaste standplaats is toegestaan. Het is en blijft uiteraard aan de eigenaar of hij/zij de vaste plekken wil blijven 
aanbieden.   
 
Mag ik overnachten op mijn boot? 
Ja, dat mag. Het gebruik van een eigen boot om in te overnachten is niet verboden. Doordat de sanitaire 
voorzieningen bij bijvoorbeeld jachthavens zijn gesloten, is het minder aantrekkelijk langere tijd op een boot te 
verblijven.  
 
Mag ik visplekken met overnachtingsmogelijkheid (tent) aanbieden? 
Nee, dat mag niet op grond van artikel 2.5b, eerste lid. Ook plekken buiten kampeerterreinen waar recreatief 
nachtverblijf is toegelaten mogen niet worden aangeboden om te gebruiken.  

 



 

 

Verduidelijking 
In de bovenstaande kaders de officiële teksten behorende bij de artikelen uit de Noodverordening van 1 
april 2020, die relevant zijn voor de recreatieve & toeristische ondernemers  alsmede een concept 
beantwoording van  veel gestelde vragen (FAQ) die naar verwachting bij de verordening worden 
toegevoegd. 
 
Op basis van vragen die reeds ontvangen zijn bij de gemeente Molenlanden hierbij nog per artikel een 

korte aanvulling wat dit concreet betekent: 
 
Artikel 2.5 a: Verbod sanitaire voorzieningen recreatie.  

Aanwezige sanitaire voorzieningen op campings, jachthavens en recreatieparken moeten worden  

gesloten. Hierop zijn geen uitzonderingen. Het toewijzen en verdelen van normaal algemene 

toiletten en/of douches per individuele gebruiker is ook niet toegestaan. 

Artikel 2.5 b: Verbod op recreatief nachtverblijf. 

Zoals bepaald is elke vorm van recreatief nachtverblijf verboden, tenzij men valt onder de 

uitzonderingen zoals deze genoemd zijn in onderstaande artikelen van de Noodverordening. 

Specifiek betekent dit dat de volgende mensen nog mogen verblijven mits zij allen beschikken over 

eigen sanitaire voorzieningen en de eigenaar van de accommodatie/onderneming de 1,5 meter 

grens kan garanderen: 

artikel 2.5a lid 2b: locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden 

aan seizoensarbeiders. 

- Arbeidsmigranten/ zakelijke markt die voor langere duur gebruik maken van de 

accommodatie (anders dan een paar dagen); 

- Dit is ook van toepassing op een B&B 

 

Artikel 2.5a lid 2c: locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in 

de vorm van vaste standplaatsen 

- Een seizoensplaats/jaarplaats (sta- of tourcaravan) of vaste ligplaats (bij jachthaven) kan 

worden gezien als vaste standplaats mits deze plek voor het gehele recreatieseizoen 

verhuurd wordt aan dezelfde gebruiker(s). 

artikel 2.5a lid 2d: tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf.  

- Verblijf van persoon die bijvoorbeeld in zorgsector werkt met als doel risico van besmetting 

binnen het eigen gezin te minimaliseren en visa versa; 

- Verblijf noodzakelijk door dat een permanente hoofdvestiging niet beschikbaar is (denk aan 

verkoop huis en in afwachting oplevering nieuw huis. 

- Dit is ook van toepassing op een B&B en Campers. 

 

Mocht u naast deze informatie nog verder vragen hebben kunt u contact opnemen met Petra Kohrt, 

adviseur Toerisme & Recreatie gemeente Molenlanden, via petra.kohrt@jouwgemeente.nl 
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