Betreft: Verzoek opheffen code rood Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland

Datum: 18 september 2020
Locatie: Leusden, Nederland

Geachte heer/mevrouw,
HISWA-RECRON, brancheorganisatie voor de Nederlandse watersport- en recreatiebedrijven, vraagt uw
dringende aandacht voor het volgende. Op 16 september heeft het Duitse Federaal Ministerie van
Buitenlandse Zaken informatie gepubliceerd over de aanwijzing van internationale risicogebieden
Coronavirus SARS-CoV-2. Daarbij geeft zij aan dat de Nederlandse provincies Noord-Holland en ZuidHolland worden beschouwd als risicogebieden (code rood).
De classificatie ‘code rood’ heeft tot gevolg dat Duitse toeristen massaal hun vakantie naar deze twee
Nederlandse provincies niet door laten gaan. Onze leden (aanbieders van verblijfsaccommodaties zoals
campings, bungalowparken en jachtverhuur bedrijven) hebben sinds de publicatie te maken met een
stroom aan annuleringen. In de meeste gevallen is de Duitse toerist dan veel geld kwijt, terwijl er geen
vakantie wordt genoten. Deze situatie vinden wij uiterst ongewenst en kan ook voorkomen worden. De
Duitse overheid heeft twee gehele en grote provincies als risicogebied aangewezen. Dit is een
disproportionele maatregel voor veruit de meeste gemeenten die in het gebied gelegen zijn. Een hoog
aantal besmettingen is namelijk geconstateerd in grote steden in de Randstad. Met name in grote steden
als Rotterdam en Amsterdam neemt het aantal besmettingen toe. De Nederlandse overheid heeft om die
reden dan ook besloten aanvullende maatregelen te nemen in het stedelijk gebied, niet in het buitengebied.
Wij verzoeken u deze strategie over te nemen.
Volgens de website van het Robert Koch Instituut is de Duitse indeling als risicogebied gebaseerd op een
beoordeling waarbij in de eerste fase de landen en regio’s worden geïdentificeerd waar er meer dan 50
nieuw besmette mensen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen zijn geweest. Gegevens van
het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) tonen aan dat deze aantallen
besmettingen met het virus in veruit de meeste gemeenten in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland
niet aan de orde zijn. Behalve veel (zeer) lage aantallen zijn er ook gemeenten met nul besmettingen
waaronder het eiland Texel. De websites van de Nederlandse overheid bevestigen dit beeld.
Via https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ en https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel is de
dagelijkse actuele stand van zaken te lezen. Significante toename van besmettingen die herleidbaar zijn
naar een bezoek op vakantieparken en/of jachthavens is volgens cijfers van het RIVM niet het geval.
Vakantieparken zijn immers bijna altijd gelegen in gemeenten in het rustige buitengebied. Effect van de
grote stad is er niet. Omdat er geen of nauwelijks besmettingen zijn, neemt de Nederlandse regering daar
geen extra maatregelen tegen het coronavirus. Het is daar veilig.
Tot slot: de cijfers zoals gepubliceerd op het dashboard van het RIVM tonen aan dat er in de kleinere
gemeenten in Noord- en Zuid-Holland eenzelfde (lage) besmettingsgraad is als in de andere 10 provincies
van Nederland. Deze provincies zijn (gelukkig) gewoon toegankelijk voor Duitse toeristen.

Wij verzoeken u met de hoogste spoed de ‘code rood’ voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland
op te heffen en deze code strikt noodzakelijk te beperken tot de werkelijke risicogebieden.
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven een verdere toelichting wensen, neem dan gerust even contact
met ons op.
Met vriendelijke groet,
Geert H.J.C. Dijks
Directeur HISWA-RECRON

