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Het toezicht op handhaving van de 1.5 meter in het buitengebied en zeker op de
stranden zal, als toch mensen hiernaar toe komen, een grote aanslag geven op de
beschikbare capaciteit van BOA’s en politie. Derhalve wordt gevraagd hier collectief
aandacht aan te schenken
Er zijn klachten over Oost-Europeanen, die samen in werkbusjes en auto’s zitten,
groepsgewijs en met alcoholconsumptie.
Richting het Paasweekend wordt een toename van overschrijding van de gedragsregels verwacht. Dat zal zich naar verwachting focussen rond de Retail- en meubelboulevards, maar mogelijk ook in recreatie en natuur. Aanleidingen hiervoor zijn onder
meer het verwachte mooie weer, de toegenomen verveling en signalen dat het aantal
zieke mensen afneemt (afbuigen curve).

Good practices met betrekking tot het ontmoedigen van toerisme
Door de veiligheidsregio’s zijn met name vier good practices naar voren gekomen, te weten:
1. Ontmoedigingsbeleid voeren c.q. geen actieve promotie stimuleren
2. Toepassen van grenstoezicht en controles
3. Neem maatregelen in overleg met vertegenwoordigers van de sector en laat de
sector actief het woord voeren
4. Heldere en eenduidige communicatie en besluitvorming over de maatregelen en
de specifieke redenen.
Suggesties in het kader van ontmoedigen, specifiek voor het paasweekend
Het eerste advies is om iedereen, zowel in Nederland maar ook in Duitsland en België,
duidelijk te maken dat het reizen buiten de landsgrenzen, regio’s (of provincies) onwenselijk is. Duidelijke – landelijke- communicatie over wat de risico’s zijn als je het wel doet
(vergroten verspreiding virus-kan oplopen besmetting, risico op overbelasting van de zorg
zowel corona gerelateerd als de brede keten). Waar nodig kan worden overwogen maatregelen te nemen die het bezoeken van de kustregio’s ontmoedigen zoals het afsluiten
van parkeerterreinen, afzetten van toegangswegen etc.
Een actief ontmoedigingsbeleid, via de brancheverenigingen maar ook landelijk via de
rijksoverheid, kan dus een bijdrage leveren aan het tegengaan van toerisme. Hierbij moet
gebruik gemaakt worden van diverse mediakanalen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. NL-Alert is hierbij ook geopperd als een middel. Ook het inzetten van matrixborden
alsmede informatieborden op de grens inzetten met een eenduidige boodschap in kader
van ontmoedigingsbeleid.
Grootscheepse Mobiel Toezicht Veiligheid-controles langs de grote A wegen aan de oostgrens is ook als suggestie opgemerkt. Permante monitoring van deze grenzen inclusief
het bijhouden van een situatiebeeld binnen de gemeenten (door Koninklijke Marechaussee, Politie, Gemeenten) kan helpen bij het organiseren van een helder beeld.
Verder is het direct handhaven bij overtredingen en het sluiten van hotspots zoals recreatie locaties en winkellocaties een middel zijn om toerisme te ontmoedigen.
Tot slot is opgemerkt dat een landelijke lijn omtrent toerisme mogelijk kan helpen in de
uitlegbaarheid. Ook wanneer het dreigt mis te gaan is een landelijke lijn onontbeerlijk.
Hierbij wordt opgemerkt dat - indien een voorzitter van de veiligheidsregio signalen krijgt
dat er een ongewenste toestroom van toerisme plaats vindt - diegene direct zal contact
opnemen met de collega’s in België en/of Duitsland om passende maatregelen te nemen
(landelijke artikel 28 Schengengrenscode).
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

H.M.F. Bruls
Voorzitter Veiligheidsberaad

