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Betreft: Onduidelijkheid in “Besluit aanwijzing verboden gebieden – kampeerterreinen” van 27 maart 2020 
 
Geachte heer Bruinooge, 
 
Op 27 maart 2020 is het aanwijzingsbesluit “Besluit aanwijzing verboden gebieden – kampeerterreinen” van kracht 
geworden. Als voorzitter van de Ondernemers Federatie Schagen (OFS), sector Recreatie en Toerisme in de gemeente 
Schagen (belangenbehartiging), bericht ik u als volgt.   
 
Voorop staat dat binnen onze sector de bedrijven inmiddels veel maatregelen nemen om verdere besmetting met het 
coronavirus tegen te gaan. Zij nemen hierin hun onverminderde (maatschappelijke) verantwoordelijkheid. Dat neemt 
evenwel niet weg, dat er thans grote verwarring is ontstaan over de interpretatie van het begrip “kampeerterreinen” in 
het genoemde besluit. Ik licht dit nader toe. 
 
Aan het begrip “kampeerterrein” wordt in de regel een niet-eenduidige invulling gegeven, zoals ‘camping’, ‘mini-
(boeren)camping’, ‘recreatiecentrum’, ‘vakantiepark’, ‘bungalowpark’, ‘duincamping’, ‘recreatiepark’, ‘recreatiehaven’, 
‘duinpark’ ‘watersportvereniging’ en ga zo maar door. Allemaal synoniemen voor het product dat recreatieondernemers 
leveren. In onze sector zijn evenwel ook veel gemengde bedrijven. Zo biedt men kampeerplaatsen aan voor (kort) 
toeristisch kamperen, maar ook stacaravans, chalets en/of bungalows. Kortom, het begrip “kampeerterrein” is niet voor 
één uitleg vatbaar. Ook is onduidelijk om welk type onderneming het dan precies gaat. Dit heeft als gevolg dat eigenaren 
nu niet weten of ze al dan niet moeten sluiten.  
 
In het NHD editie Schager Courant van 27 maart 2020 meldt u (citaat):  ‘Wel gaan campings tot vooralsnog 6 april dicht. 
Er is teveel sociale interactie rondom de natte groepen daar’. Dit zou dus de kern van het besluit moeten zijn, die wij 
overigens onderschrijven, althans voor zover daarmee louter wordt bedoeld (het gedeelte van) een camping met 
toeristische plaatsen en een of meerdere gemeenschappelijke sanitaire gebouwen. Eigenaren en huurders van 
stacaravans, chalets en bungalows hebben daarentegen hun eigen sanitaire voorzieningen en die leveren ons inziens 
geen enkel gemeenschappelijk besmettingsrisico.  
 
De sector wil nu graag duidelijkheid en stelt u voor om het bedoelde besluit te herzien en wel als zodanig dat daaruit 
volgt dat de recreatieterreinen louter hun gemeenschappelijke sanitaire gebouwen moeten sluiten (en dus niet langer 
alle “kampeerterreinen”). Zo kunnen de vakantieparken en campings e.d. zonder gemeenschappelijk ‘nat’ sanitair 
openblijven. De veiligheidsregio’s in Friesland, Groningen en Drenthe hebben een dergelijk besluit ook genomen 
(bijlage). Alleen op deze wijze schept de veiligheidsregio richting de sector duidelijkheid. Dit te meer nu het begrip 
“kampeerterreinen” niet voorkomt in art. 1.2 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 
maart 2020 en alleen al daarom meer helderheid dringend gewenst is.  
 
Ik ben meer dan bereid tot nadere toelichting en verneem graag op zeer korte termijn uw reactie. Afschrift van dit bericht 
met bijlage zond ik aan Hiswa-Recron en de burgermeester van de gemeente Schagen.  
 
Met vriendelijke groet, 
OFS sector Recreatie en Toerisme, 
 
 
Kees de Wit / Voorzitter 
E-mail: recreatie@ondernemendschagen.nl - Tel.: 06 53 36 07 05  
Bijlage: besluit veiligheidsregio Friesland, Groningen, Drenthe. 
CC: Burgemeester van de gemeente Schagen & Hiswa-Recron 
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