
  
  
  
   
Aan het MCCB 
Per email: NCC@nctv.minjenv.nl 

Onderwerp: Grote zorgen om toerisme tijdens corona-pandemie 

 
Geachte Ministers,  
  
Wij maken ons ernstige zorgen om de toestroom van toeristen in onze 
kustprovincie. Het toeristisch seizoen start in heel Nederland begin april. 
Daarnaast ontvangen we wekelijks grote aantallen dagtoeristen. Wij kunnen 
in deze unieke situatie het aantal en het gedrag van onze bezoekers niet 
voorspellen. Een ding is zeker: een grote toeloop zorgt voor grote 
problemen. Sociale contacten zijn daarbij vrijwel niet in te perken en onze 
zorg kan heel snel overvraagd worden. Wij vinden dat een nationaal 
vraagstuk. Wij vragen u daarom dringend en snel om landelijke maatregelen, 
richtlijnen of adviezen waarmee ongewenste toeloop van toeristen beperkt 
of gereguleerd kan worden. 
  
Ongekende keuzes 
In Zeeland geven wij via de Veiligheidsregio zo effectief mogelijk uitvoering 
aan alle maatregelen die landelijk zijn afgekondigd. Wij steunen de keuzes 
die u maakt en nemen hierin onze eigen verantwoordelijkheid. De corona-
situatie stelt ons allemaal voor ongekende keuzes. Want het zorgt voor een 
zeer lastige afweging tussen gastvrijheid en de volksgezondheid. Op dit 
moment zijn bijvoorbeeld de hotels en bungalowparken in Zeeland nog 
open. Cafés en restaurants zijn volgens de richtlijn terecht dicht. Mensen 
mogen in de openbare ruimte gaan en staan waar ze willen. Aan de andere 
kant willen we sociaal contact inperken en voorkomen dat er 
ongecontroleerde drukte ontstaat op locaties, zoals bij winkelgebieden of 
recreatieplekken.  
  
Grensgebied 
Juist in ons grensgebied ervaren wij al problemen met toerisme. Mede door 
verschillen in de aanpak met buurland België. Afgelopen weekend zijn heel 
veel Belgische bezoekers op de populaire winkelkernen afgekomen. 
Vanwege ongewenste effecten voor de openbare orde en de 
volksgezondheid hebben wij uiteindelijk noodgedwongen parkeerplaatsen 
gesloten om de toestroom in te dammen. Winkeliers sloten zelf hun winkels om problemen en 
spanningen verder te voorkomen. Wij kunnen niet inschatten hoe dit de komende tijd ontwikkelt.  
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Wij zijn in onze provincie gewend heel veel toeristen te ontvangen. Zo zijn er naast vele dagtoeristen 
jaarlijks vele miljoenen overnachtingen in onze provincie (18,6 miljoen overnachtingen in 2018). 
Door corona voorspelt dit een niet te behappen extra aantal patiënten voor de zorg. De 
ziekenhuiszorg is daar niet op toegerust. De zorgcontinuïteit die door corona al ernstig onder druk 
staat gaat hiermee extra belast worden. Het zal vragen om onverantwoorde keuzes. Dat baart ons 
grote zorgen. 
  
Overleg met sector 
Wij doen deze oproep mede nadat vanuit ons bestuur overleg is geweest met de toeristische sector. 
De zorgen en vragen zijn groot. Daarom is wat ons betreft een landelijke lijn nodig. Een eenduidige 
boodschap en handelwijze voor overheden, ondernemers en toeristen. Natuurlijk is er deze sector 
ook enorme onzekerheid over de economische gevolgen. Ook die onzekerheid willen wij via deze 
weg aan u kenbaar maken.  
  
Wij hopen dat u onze zorgen deelt en spoedig vanuit het rijk actie initieert. Wij wensen u alle sterkte 
in deze zware tijd. 
  
  
De voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland, 
 

 
 
 
J.A.H. Lonink 
 


