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Van: veiligheid <veiligheid@vlaardingen.nl>
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 16:43
Aan: veiligheid <veiligheid@vlaardingen.nl>
Onderwerp: regels voor watersportverenigingen

Beste watersporters,

We krijgen diverse vragen over wat er is toegestaan in havens en bij watersportverenigingen. In deze email zetten
we de regels voor u op een rij.

Verbod openstelling inrichtingen
Op grond van de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het verboden om
sportgelegenheden geopend te houden. Dit betekent dat de watersportverenigingen geen wedstrijden of andere
activiteiten mogen organiseren. Ook moeten op basis van de noodverordening de sanitaire voorzieningen bij
jachthavens gesloten zijn.

Recreatief nachtverblijf
De noodverordening verbiedt tevens het aanbieden en gebruik maken van recreatief nachtverblijf in jachthavens.
Dit betekent dat er niet overnacht mag worden op boten in de jachthavens. Deze maatregel is bedoeld om te
voorkomen dat toeristen extra druk leggen op de zorgcapaciteit in onze regio.

Hellingen
Het Watersportverbond meldt op hun website over het te water laten van boten het volgende:
Ons advies is om tot en met 28 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden (ook niet buiten) en
sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het Watersportverbond steunt de maatregelen van het kabinet om
alle sportaccommodaties te sluiten. Of individueel toegang tot eigen boten en materiaal mogelijk is, hangt af van de
lokale toegang en ontsluiting.

Varen en boten te water laten is (nog) toegestaan. Wij adviseren vooral sociale contacten te vermijden. Maak van
de tewaterlating geen groepsactiviteit, tref voorzorgsmaatregelen voor vrijwilligers en/of personeel en gebruik het
gezonde verstand. Als een vereniging dit niet kan faciliteren, bijvoorbeeld vanwege de gezondheid van vrijwilligers,
personeel of de logistiek van de gebouwen, dan begrijpen we dit ook en respecteren we dit besluit. Wij vertrouwen
op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te
handelen.

Wij wijzen u erop dat op basis van de noodverordening het verboden is om samenkomsten te laten plaatsvinden, te
(laten) organiseren of te laten onstaan. Zoals het Watersportverbond ook zegt: maak van de tewaterlating geen
groepsactiviteit. En houdt altijd de 1,5 meter afstand in acht.

Met vriendelijke groet,

Mascha Nuijten
Adviseur Fysieke veiligheid
Officier van Dienst Bevolkingszorg
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