HISWA-RECRON Factsheet - Code Rood in de Randstad
Algemeen
•

•

•

•
•

Vorige week hebben vijf veiligheidsregio’s in de Randstand extra maatregelen
afgekondigd vanwege de stijging van het aantal geconstateerde bestemmingen per 100
duizend inwoners, met name in de grote steden Amsterdam, Den Haag. Rotterdam en
Utrecht;
De veiligheidsregio’s hebben er voor gekozen om de gehele regio aan te wijzen inclusief
alle (kleinere) gemeenten die in de betreffende veiligheidsregio’s zijn gelegen en daarmee
ook die gemeenten waar geen of weinig problemen zijn;
Aansluitend hebben België en Duitsland Code Rood afgegeven. Waarbij Duitsland Code
Rood heeft afgegeven voor heel de provincie Noord-Holland en Zuid Holland. Daarmee
zijn ook regio Zuid Holland Zuid, Noord Holland Noord (incl. Texel) en Zaanstreek /
Waterland voor Duitsers tot Code Rood gebombardeerd;
Veel Duitsers verwarren Nord und Süd Holland met Noord en Zuid Nederland en
annuleren hun boeking in andere Nederlandse provincies;
HISWA-RECRON heeft bezwaar gemaakt bij de Duitse regering tegen deze onterechte
aanwijzing van provincies in plaats van de betreffende veiligheidsregio's.

Cijfers verblijfsrecreatie en watersport betreffende veiligheidsregio’s
(half september t/m november)
•

•
•

•
•

•

Verblijfsrecreatiebedrijven en watersportbedrijven liggen voor 95% buiten de grote
steden. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is het aantal
buitenlandse gasten in het buitengebied in het najaar 41% van het totaal. Dat is veel
hoger dan elders in Nederland;
Het betreft overwegend Duitse en Belgische gasten (89% van alle buitenlandse gasten);
Meer dan 1 miljoen overnachtingen worden door deze groep Duitse en Belgische gasten
geboekt bij verblijfsrecreatie- en watersportbedrijven in de periode half september tot en
met november;
Uit een peiling van HISWA-RECRON blijkt dat van deze groep tussen de 70% en 90%
annuleert op dit moment;
Dat staat voor een annuleringswaarde van rond de 30 miljoen euro in de drie provincies
waarvan 20% schade in de niet aangewezen veiligheidsregio’s in deze provincies (Zuid
Holland Zuid, Zaanstreek Waterland en Noord Holland Noord incl. Texel);
Daarbij zijn de effecten van deze maatregel voor de maanden na november nog niet
meegenomen;
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•

•

Deze provincies hebben al een omzetschade opgelopen in het voorjaar van 155 miljoen
tot nu toe en heeft 70 miljoen aan vouchers uitstaan voor eerder geannuleerde
boekingen uit het voorjaar van 2020;
Ook jacht- en bootverhuurders en jachthavens leiden schade door deze maatregel. Veel
Belgische en Duitse gasten zullen niet uitvaren met hun eigen of gehuurde jacht vanuit
deze regio’s.

Opinie: te grote gebieden aangewezen
•

•

•

•

•

Burgemeesters en de Veiligheidsregio’s hebben de bevoegdheid om maatwerkbesluiten
te nemen. Het aanwijzen van een heel landsdeel terwijl er slecht zeer beperkte
brandhaarden zijn in de randgemeenten rond de steden is disproportioneel;
In totaal worden zo rond de 900 ondernemingen in de verblijfsrecreatie, dagrecreatie en
watersport direct geraakt door de aanwijzing en / of het negatieve advies van Duitsland.
Denk aan Texel, talloze kustgemeenten en plaatsen aan het IJsselmeer;
De aanwijzing van zulke grote regio’s (een heel landsdeel) heeft tot gevolg dat onnodig
veel ondernemers worden getroffen in gebieden waar vrijwel geen, of heel weinig
besmettingen zijn;
Recreatie- en watersportbedrijven liggen in het rustige buitengebied en zijn veilige
locaties met veel ruimte waar prima afstand kan worden gehouden. Er zijn geen
besmetting gemeten die ontstaan zijn vanuit een recreatie of watersportbedrijf.
Indirect heeft dit enorme gevolgen voor bestedingen in het buitengebied door
buitenlandse gasten: Iedere 100 euro die wordt besteed op een vakantiepark of een
jachthaven leidt tot 40 tot 80 euro besteding aan horeca, cultuur en funshoppen;

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON
g.dijks@hiswarecron.nl | 033 - 303 97 14
Over HISWA-RECRON
HISWA-RECRON is de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie. HISWA-RECRON
ondersteunt, verbindt en promoot haar leden en behartigt als ondernemersorganisatie de
(collectieve) belangen van de circa 2500 aangesloten watersport- en recreatiebedrijven.
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