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Betreft

Versoepeling COVID-maatregelen voor rondvaarten
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Geachte heer Van der Storm,
Graag dank ik u voor uw brief van 25 februari jl. waarin u mij, in vervolg op mijn
eerdere correspondentie met uw organisatie, een toelichting geeft op de gevolgen
van de huidige COVID-maatregelen voor uw branche. In uw brief geeft u ook een
aantal overwegingen op grond waarvan u verzoekt om de geldende maatregelen
voor rondvaartboten te versoepelen.
Na ontvangst van uw brief is door een van mijn medewerkers op 1 maart jl.
telefonisch contact met u opgenomen om de ontvangst van uw brief te
bevestigen. Tijdens dat gesprek heeft u de achtergrond van uw brief nader
toegelicht en zijn de overwegingen uit uw brief met u besproken. Voor alle
duidelijkheid vat ik mijn reactie op uw brief onderstaand samen.
Om te beginnen heb ik alle begrip voor de situatie waarin uw sector zich bevindt,
als gevolg van de COVID-maatregelen. Uw brief en uw mondelinge toelichting
hebben duidelijk gemaakt dat het voor uw sector van groot belang is om met de
start van het toeristisch zomerseizoen haar activiteiten weer op te kunnen starten.
Ik begrijp dat uw sector daarbij ook bereid is om hygiëneprotocollen te hanteren
om virusbesmettingen zoveel mogelijk tegen te kunnen gaan.
Het kabinet bekijkt regelmatig en op vaste afweegmomenten of er ruimte is om de
nu geldende COVID-maatregelen te versoepelen. De huidige epidemiologische
situatie laat echter op dit moment nog niet toe dat openstelling van de activiteiten
door uw sector kunnen worden overwogen. U heeft echter met uw brief duidelijk
het belang van uw sector aangegeven. Dat belang zal worden meegewogen, zodra
verdere versoepeling van de COVID-maatregelen aan de orde kan zijn.
Voor uw sector, waarin rondvaarten aan het publiek worden aangeboden, geldt de
veilligeafstandsnorm op grond van artikel 6.5 van de Tijdelijke regeling
maatregelen Covid-19. Zowel uit de tekst van die regeling als uit de toelichting
volgt expliciet dat op die norm geen uitzondering is gemaakt voor recreatieve
doeleinden, zoals rondvaarten. Daarom kunnen rondvaarten niet worden
beschouwd als personenvervoer dat is uitgezonderd van de veiligeafstandsnorm.
Hoezeer ik ook begrijp dat u een vergelijking maakt tussen rondvaarten en
bijvoorbeeld besloten busvervoer - dat wil zeggen personenvervoer per bus, niet
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zijnde openbaar vervoer - is bij rondvaarten doorgaans geen sprake van een
verplaatsing van personen van de ene naar de andere locatie. Bovendien moeten
rondvaarten worden beschouwd als een recreatieve activiteit. Daarom kunnen
rondvaarten pas weer plaatsvinden als het huidige verbod van artikel 6.5 wordt
versoepeld of wordt opgeheven. Zoals gezegd is dat op dit moment, vanwege het
huidige niveau van virusbesmettingen, nog niet aan de orde.
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Tijdens het telefonische contact met mijn medewerkers heeft u aan gegeven op dit
moment geen persoonlijk gesprek met mij meer nodig te vinden. Mijn
medewerkers hebben u uitgenodigd om in geval van vragen over actuele
ontwikkelingen vooral niet te aarzelen om contact met hen op te nemen voor
nadere informatie of om oplossingen voor knelpunten te verkennen.
Hoogachtend,
DE SECRETARIS-GENERAAL,

mr. ing. J.H. Dronkers
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