Veelgestelde vragen recreatief verblijf
11 mei 2020
Vanaf zaterdag 9 mei 2020 zijn de regels voor recreatief verblijf in de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond en dus ook de gemeente Goeree-Overflakkee verder versoepeld.

1. Wat betekent dat?
Met ingang van zaterdag 9 mei mogen mensen met vaste plekken op campings en
recreatieparken in Rotterdam-Rijnmond weer volledig gebruik maken van hun
stacaravan, boot/jacht met vaste ligplaats of recreatiewoning. Voorwaarde voor
nachtverblijf is wel dat de campingplek/woning/caravan voor het hele seizoen aan
hen is verhuurd of in eigendom is, én voorzien van eigen sanitair.
Als er wel sprake is van een vaste plek maar niet van eigen sanitair, dan is enkel
dagverblijf tussen 7.00 en 22.00 uur toegestaan.
Eerder gegeven uitzonderingen op de noodverordening blijven van kracht zolang er
een noodverordening van kracht is.
Losse verhuur van recreatief nachtverblijf kan momenteel nog niet plaatsvinden.
Onderaan dit document vindt u een tabel met gedetailleerde informatie over wat wij
verstaan onder ‘recreatief eigen nachtverblijf’.

2. Wanneer worden de regels weer verder versoepeld?
Dat is nog niet duidelijk. Ook niet of dit een versoepeling zal zijn. Dat is afhankelijk
van de situatie op dat moment.
3. Kan ik er vanuit gaan dat stapsgewijs toeristen worden toegelaten, zodat ik
(meer) reserveringen kan aannemen voor juli/augustus?
Daar is nu nog niets over te zeggen. De mate van versoepeling hangt af van hoe het
gaat op Goeree-Overflakkee.
4. Mogen wind- en kitesurfers hun sport nog beoefenen op Goeree-Overflakkee?
Dit is mogelijk mits de landelijke regels gesteld door het RIVM worden nageleefd.
5. Moet ik de kosten van de geannuleerde reis zelf betalen?
Hier kunnen we helaas geen uitspraken over doen. Het beste kunt u contact
opnemen met de reisorganisatie of de aanbieder van het recreatieve nachtverblijf.
6. Krijgen we gemaakte kosten terug voor vakanties die niet door kunnen gaan of
forenzenbelasting terug?
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en de aangesloten gemeenten achten zich voor
eventuele schade als gevolg van de handhaving en uitvoering van de
noodverordeningen zoals die zijn vastgesteld niet aansprakelijk. De
noodverordeningen betreffen rechtmatig genomen besluiten met als doel de effecten
van de coronacrisis te beperken. Het beste kunt u contact opnemen met de
reisorganisatie of de aanbieder van het recreatieve nachtverblijf.
7. Moet ik een door de verhuurder aangeboden nieuwe datum voor verblijf
accepteren?
Wij kunnen hierop geen eenduidig antwoord geven. Dit is afhankelijk van de

voorwaarden waaronder u een overeenkomst bent aangegaan met verhuurder.

8. Hoe zit het met hotels, B&B’s en pensions?
In onze regio zijn hotels, B&B’s en pensions nooit gesloten geweest op last van de
Veiligheidsregio.
9. Hoe weet ik of de hoteleigenaar/verhuurder wel voldoende erop let dat gasten
zich aan de maatregelen houden?
Wij adviseren u hiernaar te vragen bij de boeking.
10. Is dagtoerisme ook weer toegestaan?
Ja, sinds 29 april is het weer toegestaan overdag (van 07.00-22.00 uur) te verblijven
op recreatieparken, campings en strandhuisjes. Ook mogen jachthavens overdag
weer geopend zijn. Overnachten blijft vooralsnog verboden.
11. Kunnen toeristen overdag met Hemelvaartsdag en Pinksteren wel in grote
getale naar Goeree-Overflakkee komen?
Dit is mogelijk. Maar het advies blijft wel: Blijf zoveel mogelijk thuis, vermijd drukke
plekken en houd afstand. Vanzelfsprekend wordt toezicht gehouden en indien nodig
handhavend opgetreden als de regels op basis van de richtlijnen van het RIVM niet
worden nageleefd.
12. Hoe hoog zijn de boetes als we in overtreding zijn?
Afhankelijk van de overtreding (zoals genoemd in de noodverordening) variëren de
boetes van € 390,-- tot € 4350,-13. Wat is de definitie van eigen sanitair? Eigen aansluiting op riool? Septic tank?
Hoe zit dat met een boot?
Een rioolaansluiting, waarbij bij een boot een vuilwatertank ook gezien wordt als een
rioolaansluiting. Een sceptic tank ingegraven in de grond is ook een
rioolaansluiting. De porta potti (chemisch toilet) wordt ook gezien als rioolaansluiting.
14. Mag ik overnachten op Goeree-Overflakkee op mijn jacht buiten mijn eigen
vaste ligplaats in de eigen haven?
Om aan boord te mogen overnachten, dient de boot te beschikken over eigen
sanitaire voorzieningen, met o.a. een vuil-water-tank. De overnachtingsmogelijkheid
mag enkel gebruikt worden door eigenaren en bijbehorende personen waarmee een
gezamenlijke huishouding wordt gevormd. Bij overnachting geldt bewijslast door de
eigenaar.
a. Op anker of aan eiland overnachten is toegestaan onder de geldende wet- en
regelgeving voor een ligplaats.
b. Hierbij geldt tevens ‘artikel 2.5. Verboden gebieden en locaties’ uit de
noodverordening.
1. Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen
gebieden en locaties. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde
tijdvakken.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;
b. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden
verrichten.
De actuele aangewezen gebieden en locaties staan op de website van de
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Uiteraard dient alles altijd met inachtneming van de landelijke afspraken plaats te
vinden; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandsemaatregelen-tegen-het-coronavirus

15. Ik maak mij zorgen over leegstand vakantiehuis i.v.m. diefstal. Wordt er extra
gecontroleerd of gesurveilleerd?
De eigenaar/huurder van de woning blijft verantwoordelijk voor de beveiliging van de
woning. Mogelijk kunt u (tijdelijk) extra maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan
het plaatsen van camera’s en (extra) verlichting.
16. Mag mijn familie overdag langskomen?
Dit is mogelijk zo lang de richtlijnen van RIVM worden gevolgd.
17. Waarom nu alleen aandacht voor de toeristische sector, als horecaondernemer
kan ik dan toch ook een deel van mijn zaak en terras openen en afstand
houden?
De maatregelen rondom de horeca zijn landelijk genomen. Vanaf 27 maart
jongstleden kent de regio Rotterdam-Rijnmond zwaardere maatregelen rondom het
toerisme die komende periode stapsgewijs kunnen worden aangepast. Uiteraard
gelden ook voor alle bezoekers en de recreatiebedrijven al de landelijke maatregelen
zoals de anderhalve meter afstand houden en hygiënevoorschriften.
18. Mag de snackbar/het restaurant op de camping/vakantiepark nu ook open voor
het afhalen van maaltijden?
Ja, de eigenaar van de camping of het vakantiepark beslist over de openstelling.
Hiervoor dient wel de landelijke richtlijn van het RIVM met betrekking tot de horeca in
acht genomen te worden.
19. Mag de levensmiddelenwinkel op de camping/vakantiepark nu ook open?
Ja, de eigenaar van de camping of het vakantiepark beslist over de openstelling.
Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor de andere supermarkten in het land.
20. Mag het restaurant en bar van een hotel geopend zijn voor gasten die in het
hotel overnachten?
Hoteleigenaren mogen hun restaurant openen voor gasten die in het hotel
overnachten. Zij moeten zich uiteraard houden aan de regels van het RIVM.
21. Mogen sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en
douchevoorzieningen) ook open?
Nee, die moeten sluiten, behalve als er voor vaste verblijvers geen alternatief is. Het
is verboden om gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij
recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Dit zijn locaties
van vakantieparken, campings, kampeerterreinen, minicampings, kamperen bij de
boer, jachthavens, camperplaatsen en op het strand.
Ook gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij parken,
natuurgebieden en stranden moeten gesloten blijven.
22. Wat wordt verstaan onder toeristisch/recreatief nachtverblijf?
Onder toeristisch/recreatief nachtverblijf wordt verstaan nachtelijk verblijf door
(groepen van) personen voor ontspanning in de vrije tijd die hun hoofdverblijfplaats
elders hebben. Het gaat dus om personen die niet hun hoofdverblijf hebben in de
locatie waar ze recreëren. Ze zijn in de locatie puur om te recreëren, dus voor allerlei
vormen van vrijetijdsbesteding. Het centrum van sociale en maatschappelijke

activiteiten vindt zich plaats in en om hun hoofdverblijf, dus elders.

23. Hoe is afgewogen dat deze eerste versoepeling de zorg niet te zwaar zal
belasten?
De gecontroleerde versoepeling van de strengere maatregelen is mogelijk omdat het
aantal COVID19-patiënten afneemt. Ook worden COVID19-patiënten verspreid over
Nederland opgevangen. Daardoor kan Goeree-Overflakkee - ondanks het feit dat de
zorgketen nog steeds zwaar belast is – wel voorzichtig weer gasten ontvangen.
24. Als de toeristische sector nu deels open mag lopen we toch een groot risico op
extra besmettingen doordat mensen gaan reizen naar Goeree-Overflakkee?
Het landelijke advies is nog steeds ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ De versoepeling is
vooral bedoeld voor ‘rustzoekers’. Zij krijgen dan ook het advies vooral in de buurt
van de eigen accommodatie te blijven en de drukte niet op te zoeken. Deze vorm van
verblijf brengt minder verspreidings-gevaar met zich mee. Horeca en attracties zijn
immers nog dicht. Uiteraard gelden ook voor alle bezoekers en de recreatiebedrijven
al de landelijke maatregelen zoals de anderhalve meter afstand houden en
hygiënevoorschriften.
25. De reguliere zorg is nog niet eens opgestart. Waarom wachten jullie daar niet
eerst op voordat er meer mensen naar Goeree-Overflakkee komen?
Het betreft zorgvuldig beleid voor versoepeling van de zwaardere maatregelen waarin
we samen leren omgaan met de corona-situatie. Met het nieuwe normaal. Want ook
binnen die nieuwe werkelijkheid, willen we onze gastvrijheid weer ruimte geven.
Zonder daarbij de druk op de zorg uit het oog te verliezen.
26. Als u aangeeft dat de zorg op Goeree-Overflakkee nog steeds zwaar wordt
belast, dan kunnen we toch beter allemaal nog geduld hebben voordat we dit
besluit nemen?
Het landelijke advies is nog steeds ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ . De versoepeling is
vooral bedoeld voor ‘rustzoekers’. Zij krijgen dan ook het advies vooral in de buurt
van de eigen accommodatie te blijven en de drukte niet op te zoeken. Deze vorm van
verblijf brengt minder ver-spreidingsgevaar met zich mee. Horeca en attracties zijn
immers nog dicht. Uiteraard gelden ook voor alle bezoekers en de recreatiebedrijven
al de landelijke maatregelen zoals de anderhalve meter afstand houden en
hygiënevoorschriften.
27. Het is toch de bedoeling dat we zoveel mogelijk thuis blijven en als we
weggaan alleen noodzakelijk?
De versoepeling is vooral bedoeld voor ‘rustzoekers’. Zij krijgen dan ook het advies
vooral in de buurt van de eigen accommodatie te blijven en de drukte niet op te
zoeken. Deze vorm van verblijf brengt minder verspreidingsgevaar met zich mee.
Horeca en attracties zijn immers nog dicht. Uiteraard gelden ook voor alle bezoekers
en de recreatiebedrijven al de landelijke maatregelen zoals de anderhalve meter
afstand houden en hygiënevoorschriften.
28. Ik ben toeristisch ondernemer (verhuursector) en mijn vraag staat hier niet
tussen
Neem dan contact op met de bedrijvencontactfunctionarissen via
bedrijvencontactpunt@goeree-overflakkee.nl
29. Heb je vragen als vaste gast over jouw tweede woning of vaste staplek?
Neem dan contact op met de gemeente waar jouw tweede woning / vaste staplek is
gevestigd. Dat kan voor Goeree-Overflakkee via 14 0187.

30. Waar kan ik meer vinden over de noodverordening, het aanwijzingsbesluit voor
de regio Rotterdam-Rijnmond?
https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/informatie-coronavirus/
Overzicht van recreatief nachtverblijf in accommodaties voor eigen gebruik
In dit overzicht ziet u van welke categorieën recreatief ‘eigen’ nachtverblijf mensen vanaf 9
mei weer gebruik kunnen maken.
Het gaat dan om tweede woningen, vaste standplaatsen, strandslaaphuisjes (niet van
toepassing voor Goeree-Overflakkee) en jachten met vaste ligplaats. Deze accommodaties
zijn – onder voorwaarden - voor eigen gebruik inclusief directe gezinsleden toegestaan.
Categorieën
Tweede woning op
recreatiepark

Vaste standplaatsen
met eigen sanitaire
voorzieningen

Wat verstaan we daar onder?

Nachtverblijf wel of niet
toegestaan?
Tweede woningen zijn:
Toegestaan per 9 mei door:
- woningen waarvan de eigenaar - eigenaar van de woning zijn of haar hoofdverblijfplaats
desgewenst vergezeld met
elders heeft.
zijn of haar gezinsleden.
Gezinsleden zijn: - diegenen die
een gezamenlijke huishouding
vormen (conform definitie
noodverordening: ‘gezamenlijke
huishouding: de niet van tafel en
bed gescheiden echtgenoot,
geregistreerde partner of andere
levensgezel en ouders,
grootouders en kinderen, voor
zover zij op één adres
woonachtig zijn’)
Vaste standplaatsen zijn:
- stacaravans, chalets of
zomerhuisjes die langdurig
(jaarcontract) op grond van de
ondernemer staan.
Eigen sanitaire voorzieningen
zijn: - individuele toilet-, doucheen wasvoorziening met een
aansluiting op een rioolsysteem.
Chemisch toilet mag ook.
De eigenaar of rechthebbende
is: - degene op wiens naam het
eigendom of het recht op de
vaste standplaats is vastgelegd
Gezinsleden zijn: - diegenen die
een gezamenlijke huishouding
vormen (volgens definitie
noodverordening: gezamenlijke
huishouding: de niet van tafel en

De eigenaar dient bij
controle zelf door middel van
legitimatie en een bewijs van
eigendom (zoals actuele
belastingaanslag en/of
uittreksel kadaster) aan te
kunnen tonen dat de woning
zijn of haar eigendom is.

Toegestaan per 9 mei 2020
door:
- de eigenaar of de
rechthebbende van die
vaste standplaats
- desgewenst vergezeld met
zijn of haar gezinsleden
De eigenaar /
rechthebbende dient bij
controle zelf door middel van
legitimatie en een bewijs van
eigendom / toekenning
(jaarcontract) aan te kunnen
tonen dat hij of zij de vaste
gebruiker is van de
standplaats.

Seizoenplaatsen met
eigen sanitaire
voorzieningen

bed gescheiden echtgenoot,
geregistreerde partner of andere
levensgezel en ouders,
grootouders en kinderen, voor
zover zij volgens de
basisregistratie personen op
hetzelfde adres woonachtig zijn.
Kampeerplaatsen die voor
minimaal een seizoen zijn
verhuurd
Eigen sanitaire voorzieningen
zijn: - individuele toilet-, doucheen wasvoorziening met een
aansluiting op een rioolsysteem.
Ook een vuilwatertank of
chemisch toilet is een optie.
De eigenaar of rechthebbende
is: - degene op wiens naam het
eigendom of het recht op de
seizoenplaats is vastgelegd
Gezinsleden zijn: - diegenen die
een gezamenlijke huishouding
vormen (volgens definitie
noodverordening: gezamenlijke
huishouding: de niet van tafel en
bed gescheiden echtgenoot,
geregistreerde partner of andere
levensgezel en ouders,
grootouders en kinderen, voor
zover zij volgens de
basisregistratie personen op
hetzelfde adres woonachtig zijn

Overige
kampeerplaatsen

Vaste ligplaatshouders
van een jachthaven, met
eigen sanitaire

Dit zijn toeristische plaatsen en
camperplaatsen op een
kampeerterrein.

Jachten: motor- of zeilvaartuig
bestemd voor recreatief gebruik

Als deze kampeerplaatsen
niet in bovenstaande
categorieën vallen is gebruik
‘s nachts hiervan niet
toegestaan.
Volgens de landelijke regels
mogen gemeenschappelijke
sanitaire voorzieningen niet
open zijn. Campers niet
omdat het aantal
reisbewegingen zo beperkt
mogelijk moet blijven.
Toegestaan per 9 mei door:

voorzieningen aan
boord

Eigen sanitaire voorzieningen
zijn:
- individuele toilet-, douche- en
wasvoorziening met een
aansluiting op een rioolsysteem
(voor jachten een vuilwatertank)
De eigenaar is: - degene op
wiens naam het recht op de
vaste ligplaats is vastgelegd.

Jachten

Gezinsleden zijn: - diegenen die
een gezamenlijke huishouding
vormen (volgens definitie
noodverordening: gezamenlijke
huishouding: de niet van tafel en
bed gescheiden echtgenoot,
geregistreerde partner of andere
levensgezel en ouders,
grootouders en kinderen, voor
zover zij volgens de
basisregistratie personen op
hetzelfde adres woonachtig zijn.
Een motor of zeilvaartuig
bestemd voor recreatief gebruik
met een vaste ligplaats in een
jachthaven op GoereeOverflakkee zonder eigen
sanitaire voorzieningen (toilet en
douche en wasvoorziening).

- de eigenaar of de
rechthebbende van de vaste
ligplaats
- desgewenst vergezeld
door zijn of haar gezinsleden
De rechthebbende dient bij
controle zelf door middel van
legitimatie en een bewijs van
recht aan te kunnen tonen
dat hij of zij de
rechthebbende is van de
vaste ligplaats.

Regulier gebruik is overdag
(tussen 07.00 uur en 22.00
uur) toegestaan. Recreatief
nachtverblijf is niet
toegestaan.

