Veel gestelde vragen over verruiming Zeeuwse maatregelen toerisme

1. Wat betekent de versoepeling voor mij?
De categorieën: tweede woningen, vaste standplaatsen, strandslaaphuisjes en jachten met vaste
ligplaats zijn met ingang van 1 mei 2020 voor eigen gebruik inclusief directe gezinsleden toegestaan. Meer gedetailleerde informatie vindt u in deze tabel.
2. Wanneer worden de regels weer verder versoepeld?
Uiterlijk 22 mei 2020 wordt er een nieuwe afweging gemaakt. Of dit ook een versoepeling in
gaat houden is afhankelijk van de situatie op dat moment.
3. Ik ben niet aangesloten bij een organisatie zoals Recron, Horeca Nederland, Vekabo, VVV en
TOZ; kan ik wel gaan verhuren volgende week?
U mag verhuren wanneer u zich registreert in het hiervoor opgericht registratiesysteem en als
logiesverstrekker bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zo wordt bijgehouden dat
niet meer dan 15% van de beschikbare accommodatie wordt verhuurd.
Particuliere verhuur is niet toegestaan.
4. Kan ik er vanuit gaan dat stapsgewijs meer 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 wanneer er weer toeristen zijn in Zeeland.
5. Als de regels over drie weken worden herzien, hoe moet ik dit met mijn gasten afstemmen als
zij langer willen blijven?
Wij weten nog niet wat de herziening over drie weken inhoudt.
6. 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.
7. Hoe is afgewogen dat deze eerste versoepeling de zorg niet te zwaar zal belasten?
De gecontroleerde versoepeling van de strengere Zeeuwse maatregelen is mogelijk omdat het
aantal COVID19-patiënten afneemt. Ook worden COVID19-patiënten verspreid over Nederland
opgevangen. Daardoor kan Zeeland - ondanks het feit dat de zorgketen nog steeds zwaar belast
is – wel voorzichtig weer gasten ontvangen.
8. Hoe gaan jullie 15% van een maximale toeristische bezetting te handhaven?
Het reserveringssysteem zorgt ervoor dat er maximaal 15% toeristische bezetting is in Zeeland
9. Als de toeristische sector nu deels open mag lopen we toch een groot risico op extra besmettingen doordat mensen gaan reizen naar Zeeland?
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 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.
10. De reguliere zorg is nog niet eens opgestart. Waarom wachten jullie daar niet eerst op voordat
er meer mensen naar Zeeland komen?
Het betreft zorgvuldig beleid voor versoepeling van de zwaardere Zeeuwse maatregelen waarin
we samen leren omgaan met de corona-situatie. Met het nieuwe normaal. Want ook binnen die
nieuwe werkelijkheid, willen we onze Zeeuwse gastvrijheid weer ruimte geven. Zonder daarbij de
druk op de zorg uit het oog te verliezen.
11. Als u aangeeft dat de zorg in Zeeland 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.
12. 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.
13. Is woningruil met mensen in Zeeland mogelijk?
Woningruil is niet verboden.
14. 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,-15. Mogen wind- en kite surfers hun sport nog beoefenen in Zeeland?
Dit is mogelijk mits de landelijke regels gesteld door het RIVM worden nageleefd.
16. 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.
17. Krijgen we gemaakte kosten terug voor vakanties die niet door kunnen gaan of forenzenbelasting terug?
Veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse gemeenten achten zich voor eventuele schade als gevolg
van de handhaving en uitvoering van de noodverordeningen zoals die voor Zeeland zijn vastgesteld niet aansprakelijk”. De noodverordeningen betreffen rechtmatig genomen besluiten met
als doel de effecten van de Corona-crisis te beperken. Het beste kunt u contact opnemen met de
reisorganisatie of de aanbieder van het recreatieve nachtverblijf.
18. 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.

19. 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.
20. Is dagtoerisme ook weer toegestaan?
De algemene landelijke maatregelen blijven van kracht: Blijf zoveel mogelijk thuis, vermijd
drukke plekken en houd altijd anderhalve meter afstand tot elkaar. De horeca en dagattracties
blijven ook gesloten, in elk geval tot 20 mei.
21. Kunnen toeristen overdag met Hemelvaartsdag en Pinksteren wel in grote getale naar Zeeland
komen?
Dit is mogelijk. Vanzelfsprekend wordt toezicht gehouden en indien nodig handhavend opgetreden als de regels op basis van de richtlijnen van het RIVM niet worden nageleefd.
22. Mag ik nu als mijn strandhuisje (strand-/dagcabine) is geplaatst daar ook gewoon overdag gebruik van maken?
Nee, het gebruiken van strandhuisjes is verboden. Het huisje mag wel blijven staan, maar kan
niet gebruikt worden. De strandhuisjes hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. Hierdoor is de kans groter dat veel mensen samenkomen op het strand. Helaas wordt daarmee de
kans op verspreiding het coronavirus erg groot. Daarom wordt het gebruiken van strandhuisjes
verboden.
23. Waarom zijn/worden de strandhuisjes opgebouwd als ze toch niet gebruikt mogen worden?
Om er zorg voor te dragen dat, als het gebruik hiervan wel wordt toegestaan, er ook met directe
ingang gebruik van kan worden gemaakt. Het opbouwen ervan kost namelijk veel tijd en kan leiden tot gevaarlijke situaties op volle stranden.
24. Strandhokjes mogen niet worden gebruikt; hoe wordt dat gehandhaafd?
Er vinden controles plaats op de stranden.
25. Ik maak mij zorgen over leegstand vakantiehuis i.v.m. diefstal. Wordt er extra gecontroleerd of
gesurveilleerd?
De aanwezigheid van handhavers en toezichthouders is op hetzelfde niveau als voor deze crisis.
Vanuit gemeenten worden extra handhavers vanuit andere disciplines ingezet voor handhaving
van de meest recente noodverordening. Toezicht en handhaving gaat in nauwe samenwerking
tussen de boa’s van de gemeenten en de politie.
26. Mag mijn familie overdag langskomen?
Dit is mogelijk zo lang de richtlijnen van RIVM worden gevolgd.
27. 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
Zeeland 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. Mogen sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) wel
open blijven?
Nee, die moeten sluiten. 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 en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld
het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’).
Ook gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij parken, natuurgebieden en
stranden moeten gesloten blijven.
32. Ik ben toeristisch ondernemer (verhuursector) en mijn vraag staat hier niet tussen
Neem dan contact op met Impuls Zeeland via:
- coronaloket@impulszeeland.nl
- 0118236035 (tijdens kantooruren)
33. Ik ben geen toeristisch ondernemer en mijn vraag staat hier niet tussen
Zit het antwoord op je vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail aan zeelandveilig@vrzeeland.nl.

