NIEUWE REGELS PER BEDRIJFSGROEP
Tijdens de persconferentie van 28 september 2020 zijn nieuwe regels
aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In dit
document staan de nieuwe regels per bedrijfsgroep weergegeven. Onderstaande
regels gaan in op dinsdag 29 september 2020 en gelden drie weken.
Kampeer- bungalowbedrijven
•

•
•

•
•
•

•

Op een kampeer- bungalowbedrijf is geen sprake van een maximum aantal bezoekers/gasten.
Jouw veiligheidsregio kan nadere eisen stellen aan de hoeveelheid bezoekers die jij mag
ontvangen op het terrein.
Bedrijven hebben een zorgplicht om hun gasten te attenderen op het naleven van de 1,5
afstandsregel en nemen daarvoor voorzorgsmaatregelen op de locatie.
Personen uit verschillende huishoudens mogen gebruik maken van een
kampeerplek/vakantiehuis/bungalow in Nederland. Hier geldt het dringende advies van de
Rijksoverheid om de plek/object te delen met maximaal 3 personen die niet uit het eigen
huishouden komen. Uitgezonderd zijn kinderen tot en met 12 jaar. Uiteraard moet wel 1,5 meter
afstand tot elkaar worden gehouden. Dit is een advies en geen verplichting. Een onverplichte
voucher of omboeking zou een oplossing kunnen zijn.
Binnen- en buitenzwembaden mogen open. Elke vakantieverblijf bepaalt zelf op welke manier de
zwembaden open gaan.
Als er sprake is van een centrumgebouw, dan geldt voor afzonderlijke voorzieningen in dat
centrumgebouw zoals horeca of een indoor speelruimte, de maximaal 30 personen regel
(inclusief kinderen).
Eet- en drinkgelegenheden mogen maximaal 30 gasten per ruimte binnen en 40 gasten buiten
ontvangen. Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel. Zij moeten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen
bewaren en een zitplaats hebben. Een reservering en een gezondheidscheck is altijd verplicht. In
de horeca is het daarnaast verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van
bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige
basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden
geweigerd.
Een gezelschap per tafel mag bestaan uit maximaal 4 personen buiten het eigen huishouden.
Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee.

Groepsaccommodaties en chartervaart
• Groepsaccommodaties en chartervaart mogen open zijn en gasten ontvangen, er is alleen nog
geen duidelijk antwoord op het aantal personen dat hier mag verblijven.
• De algemene regel is 30 personen per ruimte en dat bepleiten wij bij de veiligheidsregio’s. Het is
echter nog niet duidelijk hoe het nieuwe begrip ‘gezelschap’ van maximaal 4 personen wordt
geïnterpreteerd voor samenkomsten in gebouwen, zoals groepsaccommodaties of vaartuigen.

•

De noodverordeningen zijn nog niet vastgesteld, hierover hebben wij de komende dagen contact
met de veiligheidsregio’s.

Buitensportbedrijven
• Buitensportactiviteiten blijven ons inziens mogelijk. Buitensportlocaties zijn te kwalificeren als
doorstroomlocaties en kunnen activiteiten aanbieden met in acht name van de 1,5 meter
maatregel.
• Doorstroomlocaties dienen met de veiligheidsregio (in de praktijk vaak gemeente) af te stemmen
hoeveel gasten er tegelijkertijd op het terrein ontvangen mogen worden.
Zeilscholen
• Sporten en dus ook zeilen en surfen blijft mogelijk met de nieuwe maatregelen.
• Voor sportbeoefening geldt dat de groep is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30
personen binnen en 40 personen buiten.
• Na afloop van de sportbeoefening geldt wel het maximaal aantal personen van 30 dat in een
binnenruimte mag samenkomen.
• Hoewel sportkantines moeten sluiten, zijn ons inziens de binnenverblijven van zeilscholen puur
ondersteunend aan de zeilinstructie en de sportbeoefening. Bovendien zijn samenkomsten voor
educatieve activiteiten ook toegestaan.
• Voorafgaand en na afloop van de zeilinstructie dient 1,5 afstand gehouden worden door
volwassenen en tussen volwassenen en jeugd.
• Ouders zijn niet toegestaan als publiek en daarom adviseren wij te werken met een duidelijk
drop-off punt om kinderen af te zetten.
Bootverhuur
• Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 4 personen gezamenlijk een gezelschap mogen
vormen. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee.
• Dat betekent dat één huishouden of maximaal 4 volwassen personen, dus gerekend exclusief
kinderen, een boot mag huren. Daarbij is het afhankelijk van de indeling en de grootte van de
boot hoeveel personen daadwerkelijk op een huurboot gezamenlijk kunnen varen.
• Voor recreatief vervoer met een pleziervaartuig zoals sloep of tender geldt dat in de openbare
ruimte tot de dichtstbijzijnde persoon een afstand van anderhalve meter gehouden dient te
worden.
Jachthavens en watersportdiensten
• Op een jachthaven vindt doorstroming van bezoekers plaats. Jouw veiligheidsregio kan nadere
eisen stellen aan de hoeveelheid bezoekers die jij tegelijkertijd mag ontvangen op het terrein. Dit
is afhankelijk van de grootte van het terrein/bedrijf en de mogelijkheid tot het houden van 1,5
meter afstand.
• Dit geldt ook tijdens hijsen/hellingen en stallen voor de winterberging. Bedrijven hebben een
zorgplicht om hun gasten de 1,5 afstand te laten naleven en nemen daarvoor
voorzorgsmaatregelen op de locatie.
• Met name met de aanstaande winterstallingsperiode en het hijsen/hellingen is het belangrijk de
watersporter goed op deze maatregelen te wijzen. Maak goede schema’s en zorg ervoor dat er
geen groepsvorming kan ontstaan rond de helling/kraan.

•

•

Voor eventueel op de jachthaven aanwezige voorzieningen, zoals een restaurant of andere
horecavoorziening, (watersport)winkel, jachtmakelaardij, jachtservice of overige voorzieningen
gelden beperkingen en voorzorgsmaatregelen. Horeca moet om 22.00 uur sluiten en laat na 21.00
uur geen bezoekers meer toe.
Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 4 personen gezamenlijk een gezelschap mogen
vormen. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat één huishouden of
maximaal 4 volwassen personen, dus gerekend exclusief kinderen, naar de jachthaven mogen
komen.

