Veelgestelde vragen en antwoorden mbt noodverordening 26 maart
Update 17 april 2020
Let op: Aan deze vragen en antwoorden kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de officiële
noodverordening van de Veiligheidsregio Twente lezen via de website:
https://vrtwente.nl/actueel/aangescherptenoodverordening-van-kracht/ .
of het aanwijzingsbesluit
https://vrtwente.nl/media/351670/20200409-aanwijzingsbesluit-afsluiting-holterbergweg-ennijverdalsebergweg.pdf

Ludieke acties
Mag een ludieke actie worden georganiseerd om mensen een hart onder de riem te
steken?
Uitgangspunt moet zijn; houd altijd1,5 meter afstand en beperk het aantal mensen waarmee
u optrekt. Waar het om gaat in het algemeen, en dat geldt dus ook voor een ludieke actie, is
dat de gezondheidsadviezen en -maatregelen moeten worden nageleefd. Samenkomsten
mogen niet. Dus bijvoorbeeld met een blaaskapel of een plaatselijke beroemdheid onder een
verpleeghuis een optreden verzorgen mag niet. Hoe mooi deze initiatieven ook zijn, dit is een
samenkomst en wordt ook geschaard onder een evenement. Er bestaat tevens een kans dat
hier veel mensen op af komen, wat niet gewenst is. Wat bijvoorbeeld wel kan is een online
actie.

Markten
Wat is de Twentse lijn inzake markten?
In Twente kunnen alleen kleine markten met maximaal 10 standplaatsen doorgaan. Daar
mogen alleen levensmiddelen voor personen verkocht worden. Houd 1,5 meter afstand van
elkaar als u moet wachten bij een kraam.
Hoe zit het met losse standplaatsen los van markten, denk aan de viskraam of
snackkraam bij een winkelcentrum?
De standplaats van de visboer of snackkraam bij een winkelcentrum kan er gewoon staan.
Alleen afhaal is toegestaan, ter plaatse eten en drinken mag niet. Uiteraard geldt ook hier
weer de afstandseis.
Valt een kraam voor dierenproducten, waaronder voer ook onder levensmiddelen,
dieren moeten toch ook eten?
Nee, de verkoop van dierenproducten (waaronder diervoeding) valt niet onder het begrip
voedselvoorziening en levensmiddelen.

Vakantieparken, campings en camperplaatsen
Wat doen we in Twente met vakantieparken, campings en camperplaatsen?
Op basis van de landelijke noodverordening heeft Veiligheidsregio Twente besloten dat
vakantieparken, campings en camperplaatsen gesloten worden. In Twente hechten we veel
waarde aan de komst van onze toeristen, maar de veiligheid in Twente staat nu voorop.
Vanwege de coronacrisis willen we voorkomen dat, door de komst van toeristen, ons
zorgsysteem overbelast raakt en het virus onnodig wordt verspreid. Daarom hebben we de
volgende afspraken met elkaar gemaakt:
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-

Mensen die niet-recreatief in een vakantiehuisje verblijven, bijvoorbeeld vanwege een
verhuizing, verbouwing, gezondheidsredenen, mantelzorg, echtscheiding of permanente
bewoning, mogen blijven. Ook arbeidsmigranten kunnen blijven. Let op: de plaatselijke
regels over permanente bewoning van vakantieverblijven in het kader van het
bestemmingsplan, blijven gewoon geldig.
- Recreatief en toeristisch verblijf is niet toegestaan. Dat geldt onder andere voor vakanties
en gebruik van seizoenplaatsen.
Ook hier geldt altijd: houd 1,5 meter afstand en blijf zoveel mogelijk binnen.
Waarom moeten de vakantieparken in Twente dicht en blijven ze in andere regio’s
open?
Vanwege de coronacrisis willen we voorkomen dat, door de komst van toeristen, ons
zorgsysteem overbelast raakt en het virus onnodig wordt verspreid. Daarbij speelt mee dat
Twente een grensregio is, met veel recreatie en toerisme uit Duitsland.
Als je tijdelijk woont in een vakantieverblijf vanwege een verhuizing of echtscheiding,
mag je dan blijven?
Mensen die tijdelijk in een vakantiehuisje verblijven, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing,
verbouwing, gezondheidsredenen, mantelzorg, echtscheiding, mogen blijven. Let op: de
plaatselijke regels over permanente bewoning van vakantieverblijven in het kader van het
bestemmingsplan, blijven gewoon geldig.

Seizoensplaatshouders
Mogen seizoenplaatshouders (jaar- en vast) hun plek opbouwen en/of hun caravan
brengen?
Ja, seizoensplaatshouders mogen hun seizoensplaats opbouwen, maar er verblijven mag
niet. Uiteraard geldt ook bij deze activiteiten: niet met een groep en let op de eis van
anderhalve meter afstand.
Mogen mensen hun seizoensplek onderhouden?
Ja, mensen mogen hun seizoensplek onderhouden, maar er verblijven mag niet. Uiteraard
geldt ook bij deze activiteiten: niet met een groep en let op de eis van anderhalve meter
afstand.
Mogen seizoensplaatshouders uit eigen regio gebruik maken van hun seizoensplaats?
Nee, dit is recreatief verblijf en dat is niet toegestaan.
Mogen gedeelde sanitaire voorzieningen open blijven?
Nee. Het hele park is verboden terrein.

Recreatiewoningen
Mag een eigenaar van een recreatiewoning de woning wel blijven gebruiken?
Niet voor recreatief gebruik. Wel als er sprake is van bewoning, bijvoorbeeld vanwege een
verhuizing, verbouwing, gezondheidsredenen, mantelzorg, echtscheiding of permanent. Let
op: de plaatselijke regels over permanente bewoning van vakantieverblijven in het kader van
het bestemmingsplan, blijven gewoon geldig.
Mogen eigenaren van vakantiewoning spullen ophalen?
Ja.
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Mogen mensen die normaal in een druk stedelijk gebied wonen in een eigen huisje op
een vakantiepark verblijven?
Niet voor recreatief gebruik. Wel als er sprake is van bewoning, bijvoorbeeld vanwege een
verhuizing, verbouwing, gezondheidsredenen, mantelzorg, echtscheiding of permanent. Let
op: de plaatselijke regels over permanente bewoning van vakantieverblijven in het kader van
het bestemmingsplan, blijven gewoon geldig.

Permanente bewoners
Mogen arbeidsmigranten in een vakantiewoning verblijven?
Ja, dat wordt gezien als bewoning en is toegestaan.
Mag je een vakantiewoning gebruiken als werkplek?
Als sprake is van permanente bewoning, dan kan de vaste bewoner er werken én wonen.
Als de vakantiewoning alleen als werkplek in gebruik is, dan is dat geen bewoning en dat is
dus niet toegestaan.
Is bezoek door familieleden aan vaste bewoners van vakantieparken/campings nog
mogelijk?
Uitgangspunt is: blijf thuis. Daarna geldt: niet samenkomen / op visite gaan etc. Als je wilt
samenkomen dan 1.5 meter afstand houden en niet te lang verblijven met maximaal 3
personen.
Als mensen mogen blijven, hebben ze dan een ontheffing nodig?
Nee, daarvoor is geen ontheffing nodig.
Overige situaties vakantieparken, campings en camperplaatsen
Mag je een vakantieverblijf gebruiken als uitwijklocatie als er thuis een besmetting is?
Nee, in deze situatie is er geen sprake van permanente bewoning.
Mag je in een vakantieverblijf wonen als je enkele maanden daar verblijft en enkele
maanden in het buitenland?
Dit mag alleen als het vakantieverblijf het enige woonadres is in Nederland.
Hoe gaan we om met mensen die ziek zijn en die op een camping/recreatiepark
verblijven?
Als iemand vermoedt besmet te zijn met Corona, dan moet diegene daarvan melding maken
bij de huisarts en indien nodig in thuisisolatie. Als dat het vakantieverblijf is, dan kan die
persoon daar blijven. Als dat een huis elders is, dan moet die persoon daar in thuisisolatie.
Andere soorten (vakantie)verblijf
Mag iemand op zijn boot verblijven?
Alleen als er sprake is van permanente bewoning.
Geldt het verbod in de noodverordening ook voor hotels en B&B’s?
Nee. Hotels en B&B’s vallen niet onder de noodverordening en kunnen dus open blijven.
Uiteraard geldt ook hier: vermijd groepsvorming en let op de eis van anderhalve meter
afstand.

Handhaving
Kan een gemeente parkeerterreinen van bijvoorbeeld parken afzetten om hiermee een
te grote aanloop te ontmoedigen.
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Ja. Vooralsnog is de Holterbergweg en Nijverdalsebergweg (ook wel genoemd
Toeristenweg) in de gemeente Rijssen-Holten en Hellendoorn met een aanwijzingsbesluit
verboden gebied voor personen in of met motorvoertuigen. Dit verbod geldt in de periode
van vrijdag 10 tot en met maandag 13 april 2020 van 12.00 – 17.00uur.
Waar kan men overtredingen melden?
Dat kan via de reguliere lijnen, dus via de politie of gemeente.
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Overig
Kunnen paasvuren alsnog worden ontstoken zonder samenkomst?
Paasvuurbijeenkomsten zijn verboden. Het hout kan worden afgevoerd of in brand worden
gestoken op basis van de reguliere ontheffing of melding (zonder publiek). Dat laatste moet
wel in overleg met de gemeente en de brandweer.
Mag je naar de drinkkeet toe?
Nee. Samenkomsten zijn verboden, ook in een drinkkeet, garage, loods etc.
Heeft u andere vragen, dan verwijzen we u graag door naar de website van de
Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp
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