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Afwijken van aanwijzing tot sluiten van toiletvoorziening

Hooggeachte heer De Jonge,
Om uitvoering te geven aan uw aanwijzingen mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24
april 2020 (nr. 1679465-204590-PG) en 8 mei 2020 (nr. 168601-204996-PG) en gelet op artikel 176 van
de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s hebben wij als voorzitters van de
Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek een regionale noodverordening opgelegd houdende
voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19. Onderdeel van
deze noodverordening is een verbod op sanitaire voorzieningen.
In overleg met adviseurs en burgemeesters is besloten dat, met ingang van vrijdag 22 mei aanstaande,
vanwege de oplopende en aanhoudende negatieve neveneffecten de noodverordeningen van Flevoland
en Gooi en Vechtstreek worden aangepast en het niet langer als verboden is aangemerkt om
toiletvoorzieningen open te houden bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige
kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. De gemeenschappelijke was- en
douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige
kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden blijven verplicht gesloten. Daarbij is
ook in de overweging meegenomen dat wij zien dat steeds meer veiligheidsregio’s afwijken op dit punt.
Het openstellen van toiletten in de openbare ruimte en bij campings en jachthavens voorkomt dat
dagrecreanten hun behoeften in de natuur doen. Als mensen hun behoeften toch doen in de natuur is er
een risico dat anderen in contact komen met de ontlasting en op die manier zich besmetten. Van
meerdere micro-organismen is bekend dat deze langere tijd in ontlasting kunnen overleven. Ook van het
coronavirus is dat bekend. Op deze manier kunnen infectieziekten zich makkelijk verspreiden.

Naast dit risico op verspreiding van het coronavirus is het huidige neveneffect dat er vervuiling optreedt,
juist ook in de omgeving van jachthavens en campings die vaak op een locatie nabij (zwem)water en
natuurgebieden gelegen zijn.
Hoogachtend,
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