Uitleg noodverordening Veiligheidsregio Noord-Holland m.b.t. COVID-19
Vanaf 30 april 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Noord-Holland Noord. Het is wenselijk
om wat duidelijkheid over de nieuwe en bestaande regels te geven. Hieronder vindt u nadere informatie
en geldende voorwaarden voor:





Kampeerterreinen onder voorwaarden open per 1 mei 2020
Hotels
Groepsaccommodaties
Logies met Ontbijt

Kampeerterreinen onder voorwaarden open per 1 mei 2020
1. Kampeerterreinen in Noord-Holland Noord mogen vanaf 1 mei 2020 open voor kampeerders met eigen
sanitaire voorzieningen.
2. Wanneer is er sprake van ‘eigen sanitaire voorziening’:
a. Als een toilet in het kampeermiddel is ingebouwd
b. Als er een chemisch toilet in het kampeermiddel is
c. Als er een vergunde solitaire prive-sanitair op de kampeerplek ten behoeve van dat specifieke
kampeermiddel aanwezig is.
3. Wanneer is er geen sprake van ‘eigen sanitaire voorziening’:
a. Als er geen toilet in het kampeermiddel is
b. Als er prive-sanitair in een gemeenschappelijke sanitaire voorziening is
c. Als er meerdere toiletvoorzieningen in een gemeenschappelijke sanitaire voorziening zijn.
4. Op het kampeerterrein moet de mogelijkheid worden geboden om het chemisch toilet te lozen in de
daarvoor bestemde voorzieningen:
a. in de gemeenschappelijke sanitaire voorziening is een locatie voor het lozen van chemisch
toilet. Dan mag deze ruimte alleen tijdens het lozen van het chemisch toilet opengesteld
worden.
b. het kampeerterrein heeft buiten de gemeenschappelijke ruimte een locatie voor het lozen van
het chemisch toilet. De gemeenschappelijke ruimte blijft gesloten.
Een lozing van het afvalwater van chemische toiletten op het vuilwaterriool is toegestaan. Voor dit
afvalwater bestaat de algemene zorgplicht dat het afvalwater geen schade mag aanbrengen aan het
riool en de achterliggende rioolwaterzuivering.(Een lozing op de bodem of hemelwaterriool is niet
toegestaan op basis van artikel 2.2. van het activiteitenbesluit en het besluit lozen buiten
inrichtingen.De lozing op oppervlaktewater is verboden op basis van artikel 6.2 van de Waterwet.). Als
niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden, mag er niet worden geloosd.
5.

6.

7.

De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen,
kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden blijven gesloten (m.u.v.
tijdens het genoemde onder 4a).
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaren van campings en kampeerterreinen dat er gehandeld
wordt volgens de richtlijnen in de noodverordening COVID-19 die is vastgesteld op 30 april 2020. Tevens
moet het kampeerterrein voldoen aan de lokale publieke eisen zoals een bestemmingsplan en
bouwvergunning. Eigenaren toetsen hun plannen bij de eigen gemeente om te laten zien welke
maatregelen ze hebben getroffen om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de maatregelen uit de
noodverordening kunnen houden. Als uw plannen aan de noodverordening voldoen, kunt u het
kampeerterrein in gebruik nemen.
Wij vragen uw aandacht om gecontroleerd open te gaan. Samenkomsten van gasten is verboden. Geef
duidelijke verwijzingen op het kampeerterrein opdat voldaan wordt aan de spreiding/uitbannen van
COVID-19.

Hotels
Hotels mochten open blijven. Inmiddels is besloten dat ze ook hun restaurant mogen gebruiken voor hun
eigen hotelgasten. Dit moet wel volgens de richtlijnen van het RIVM en o.b.v. de richtlijnen zoals gesteld in
de noodverordening: Er mogen maximaal 100 personen in het restaurant aanwezig zijn en er moeten
maatregelen zijn getroffen om 1.5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen.
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Groepsaccommodaties
Het gebruik van verblijfsaccommodaties zoals zomerhuizen, familiehuizen, groepsverblijven door meerdere
gezinnen is verboden. Dit vloeit voort uit de beperkingen die voor een ieder gelden, namelijk het verbod op
samenkomsten (artikel 2.1) en het verbod op het niet hanteren van een veilige afstand (artikel 2.2). U mag
met mensen die tot één huishouden horen wel naar een groepsaccommodatie. Daar bezoek ontvangen is wel
toegestaan al is het advies ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 2 bezoekers) en houd dan 1,5 meter
afstand tot elkaar. Als er meerdere gezinnen in de accommodatie zitten, geldt dat als een verboden
samenkomst.
Logies met Ontbijt
Het is volgens de Noodverordening toegestaan Logies met Ontbijt aan te bieden. Er mag geen gebruik worden
gemaakt van gezamenlijke ruimtes, omdat dat gezien wordt als een samenkomst.
Veiligheid voorop
De algemeen geldende veiligheidsmaatregelen gelden ook voor campings:




Samenkomsten organiseren of laten ontstaan zijn verboden
Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de
dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten
minste 1,5 meter
Centrale sanitaire voorzieningen blijven gesloten

Er is geen verbod op het reizen naar de eilanden. Wel is het devies “blijf zoveel mogelijk thuis” en
vermindering van het aantal reisbewegingen blijft het uitgangspunt.
Voor alle hier bovengenoemde accommodatievormen geldt, dat ze tevens moeten voldoen aan de
gemeentelijke regelgeving en zo nodig bouwvergunningen.
Bekijk hier de noodverordening. Heeft u vragen wat wel of niet mag? Bel dan met 14 0222 of stuur een e-mail
naar gemeente@texel.nl o.v.v. camping.
Verwijzing Noodverordening
Verwijzing algemene hygiene richtlijnen kampeergelegenheden
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