Onderwerp
Horecamogelijkheden

Op basis van artikel 2.3 van de noodverordening van 29 april 2020 is het niet toegestaan eet- en drinkgelegenheden voor het publiek
geopend te hebben. Dit verbod is niet van toepassing als uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken voor
gebruik anders dan ter plaatse, mits er maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de duur
van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.
De verruiming van maatregelen die op 6 mei 2020 is aangekondigd en de gewijzigde noodverordening die daarop eerdaags volgt, brengt
hierin nog geen verandering.
Naar verwachting kunnen per 1 juni 2020
restaurants weer open waarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn, inclusief personeel, en waarbij 1,5 meter afstand moet worden
gehouden. Een dergelijke versoepeling op termijn wordt vastgelegd in een noodverordening die de VRD dan vaststelt op basis van een
aanwijzing van de minister. De voorgenomen maatregelen zoals die per 1 juni voorzien zijn, zijn nog niet in de huidige aanwijzing van de
minister opgenomen, omdat deze pas, met enig voorbehoud, per 1 juni zouden ingaan.

Groepsaccommodatie

Groepsaccommodaties zijn niet gesloten en mogen door één gezin/huishouding worden gebruikt. Groepen die bestaan uit personen die niet
afkomstig zijn uit één gezin/huishouding zijn niet toegestaan. Of meerdere huishoudens zijn toegestaan in één groepsaccommodatie is
afhankelijk van meerdere factoren, namelijk:
- Op welke wijze de groepsaccommodatie is vormgegeven (één grote ruimte of compartimenten?)
- Heeft elk gezin/huishouding zijn eigen sanitaire voorzieningen?
- Kan de 1,5 meter tussen de verschillende huishoudens worden bewaakt en zo ja, op welke wijze wordt dit gegarandeerd?
Het is dus mogelijk om meerdere huishoudens gelijktijdig de groepsaccommodatie te laten verblijven, mits zij per echtpaar inderdaad eigen
sanitair beschikbaar heeft en een eigen toegangsdeur en de 1,5 meter afstand ten alle tijden tussen de verschillende huishoudens in acht
wordt genomen.
De verruiming van maatregelen die op 6 mei 2020 is aangekondigd en de gewijzigde Noodverordening die daarop eerdaags volgt, brengt
hierin nog geen verandering.

Zwembaden

In de aanwijzing van 8 mei 2020 van de minister staat dat alle zwemgelegenheden vanaf 11 mei opengesteld kunnen worden. Dit betekent
dat het vanaf 11 mei ook mogelijk wordt om in overdekte zwemgelegenheden te sporten en bewegen. De beheerders van de
zwemgelegenheden zijn ervoor verantwoordelijk dat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden goed wordt nageleefd in en om de
zwemgelegenheden. Voor zwemgelegenheden geldt dat gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden niet gebruikt kunnen worden.
Toiletten kunnen wel gebruikt worden.
Binnen- en buitenzwembaden in Drenthe mogen dus per 11 mei 2020 hun deuren openen. De verruiming wordt in de noodverordening die
eerdaags wordt vastgesteld, opgenomen (in artikel 2.3). Er is een protocol opgesteld door de zwembadbranche.

Privé sanitaire units in een toiletgebouw

Op basis van artikel 2.5a van de noodverordening van 29 april 2020 is het niet toegestaan om sanitaire voorzieningen in de vorm van
gemeenschappelijke toilet-, was- en/of douchevoorzieningen in, op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige
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kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden. De VRD vat de regels iets coulanter op en daarom is
het mogelijk dat wanneer sanitaire voorzieningen van buitenaf bereikbaar zijn en toegewezen worden aan één huishouden, deze ook open
mogen zijn.
Privé sanitaire units in het (gemeenschappelijke) toiletgebouw moeten dus gesloten blijven. Uitgangspunt is geen verkeer in sanitaire
gebouwen.

Mogen toiletten en douches van
toiletgebouwen gebruikt worden die van
buitenaf benaderbaar zijn?

De verruiming van maatregelen die op 6 mei 2020 is aangekondigd en de gewijzigde noodverordening die daarop eerdaags volgt, brengt
hierin nog geen verandering.
Zie vorig antwoord.
Als een sanitair gebouw toiletten en douches heeft die van buitenaf bereikbaar zijn en alleen dan mag een toilet of douche aan één
huishouden aangewezen worden. De garantie moet er zijn dat dit toilet/douche uitsluitend en alleen door dit huishouden gebruikt kan
worden (sleutel). Dit is in deze situatie te vergelijken met een privé sanitaire unit op de kampeerplaats. Uiteraard moet ook aan alle andere
hygiëne eisen voldaan worden. Uitgangspunt blijft zoveel mogelijk gebruik maken van eigen toilet/douches in
caravan/verhuuraccommodatie e.d.

Schoolkampen

Het is niet toegestaan om groepsaccommodaties te openen voor schoolkampen.

schoolreizen:

1.1 Op basis van de aanwijzing van de minister wordt het verbod op onderwijsactiviteiten vanaf 11 mei 2020 versoepeld voor het
basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het is niet aan de veiligheidsregio’s om toezicht te houden op de naleving van alle afspraken in
deze protocollen en de afspraken die door onderwijssectoren zijn gemaakt met de minister van OCW over de precieze invulling van het
begrip onderwijsactiviteiten.

Dagattracties

Volgens de nieuwe verordening die eerdaags wordt vastgesteld, mogen pretparken mits uit een door de beheerder overgelegd plan blijkt
dat 1,5 meter afstand tussen aanwezigen bewaard blijft en de belasting op voor het mobiliteitssysteem en het openbaar vervoer acceptabel
blijft.
Het begrip pretpark wordt restrictief uitgelegd. De algemene bepalingen voor de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven
wel van kracht op deze locaties. De sluiting van sanitaire voorzieningen geldt in deze locaties alleen voor gemeenschappelijke was- en
douchegelegenheden. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.

Sporten

Volgens de verordening die eerdaags wordt vastgesteld, worden onder andere de volgende samenkomsten toegestaan, mits de aanwezigen
te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden:
- door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar;
- buiten sporten en bewegen van personen van 19 jaar en ouder.
Dat betekent dat het moet gaan om buiten sporten, waarbij het voor personen t/m 18 jaar ook moet gaan om door sportverenigingen of
professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen.
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Uitgezonderd van die 1,5 meter afstand-regel zijn kinderen t/m 12 jaar die georganiseerd buiten sporten of bewegen.
Het is niet toegestaan om gemeenschappelijke toilet- en/of douche-voorzieningen geopend te hebben.
Het is ook niet toegestaan eet- en drinkgelegenheden voor het publiek geopend te hebben. Dit verbod is niet van toepassing als uitsluitend
sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken voor gebruik anders dan ter plaatse, mits er maatregelen zijn getroffen
om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.
Voor wat betreft eet- en drinkgelegenheid mogelijk verruiming per 1 juni 2020, maar een versoepeling wordt echter op termijn vastgelegd
in een noodverordening die de VRD dan vaststelt op basis van een aanwijzing van de minister.

Wat zijn de mogelijkheden van het nuttigen
van eten en drinken dat is afgehaald bij de
horeca op het terrein?

Het is niet toegestaan eet- en drinkgelegenheden voor het publiek geopend te hebben. Dit verbod is niet van toepassing als uitsluitend
sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken voor gebruik anders dan ter plaatse, mits er maatregelen zijn getroffen
om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt. Patat
afhalen en ergens anders op het terrein opeten, is niet conform bedoeling verbod.
De verruiming van maatregelen die op 6 mei 2020 is aangekondigd en de gewijzigde noodverordening die daarop eerdaags volgt, brengt
hierin nog geen verandering.
Naar verwachting kunnen per 1 juni 2020 terrassen weer open waarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn, inclusief personeel, en
waarbij 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Een dergelijke versoepeling wordt echter op termijn vastgelegd in een noodverordening
die de VRD dan vaststelt op basis van een aanwijzing van de minister.

Bij de beantwoording van de vragen is uitgegaan van de Noodverordening van de Veiligheidsregio Drenthe, zoals deze is gepubliceerd op 11 mei 2020.

https://www.vrd.nl/coronavirus-in-drenthe/actuele-maatregelen.html
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