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Geacht College,
In reactie op uw schrijven d.d. 9 juni jl. bericht ik u als volgt.
Verzoek
Uw college vraagt in dit schrijven aandacht voor de 1,5-meter samenleving en de consequenties die dat
zal hebben voor het Recreatieschap Voorne Putten. Ook biedt uw college aan daar waar behoefte is, het
recreatieschap te adviseren over de te nemen maatregelen, waarvoor ik u allereerst wil bedanken.
Onderstaand treft u een reactie op de door u genoemde aandachtspunten.
Borden en overige communicatiemiddelen
Verzocht wordt door uw college om middels borden en andere communicatiemiddelen in te spelen op de
nieuwe gedragsaanpassingen van bezoekers. Het recreatieschap gaat in op uw verzoek. In de gebieden
zullen borden worden geplaatst waarop de bezoekers gewezen wordt op de 1,5-meter samenleving en
de overige hygiëne- en gedragsregels. Ook via persberichten heeft en zal het recreatieschap
omwonenden en diverse doelgroepen informeren. Daarnaast wordt er actuele informatie over Covid-19
en de maatregelen geplaatst op de website van het recreatieschap.
Extra hygiëne maatregelen
Verzocht wordt door uw college om extra hygiëne maatregelen te treffen rondom de sanitaire
voorzieningen. Het recreatieschap kan melden dat de hygiëne maatregelen inmiddels zijn uitgebreid en
dat sanitaire voorzieningen dagelijks tweemaal worden gereinigd conform RIVM-richtlijnen.
Actief handhavingsbeleid
Verzocht wordt door uw college om een actief handhavingsbeleid dat voorziet in monitoring van de
gedragsregels op drukke dagen en interventiescenario's en handelingsperspectieven wanneer die
gedragsregels met voeten getreden worden. Daarbij zullen ook de ondernemers in het gebied op hun
verantwoordelijkheid moeten worden gewezen.
Het recreatieschap is verheugd om te merken dat haar gebieden populair zijn en goed bezocht worden
door bezoekers uit de regio en iets verder. Dit betekent wel dat de recreatieve druk op de gebieden de
afgelopen weken hoog is geweest. BOA’s en boswachters zetten alle zeilen bij om te zorgen dat mensen
zich aan de maatregelen houden en rekening houden met elkaar. Dit gebeurt in zeer goede
samenwerking met gemeenten en politie, waarbij wordt nagedacht over scenario’s bij extreme drukte.

Het recreatieschap heeft veel waardering voor de positieve manier waarop onze medewerkers,
gemeenten en politie hun werk met enthousiasme blijven doen, binnen de bestaande capaciteit.
Wij zien ook dat veel ondernemers onder grote druk staan en uiten onze waardering voor hun
vindingrijkheid in de 1,5-meter samenleving. Het recreatieschap wijst haar ondernemers op het belang
van het handhaven van deze maatregelen, zodat zij hun bedrijfsvoering op een passende wijze kunnen
continueren.
Hoe de nabije toekomst er uit ziet, is uiteraard lastig te voorspellen. Indien er belangrijke ontwikkelingen
zijn, wordt u geïnformeerd.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Namens het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Voorne Putten,

Dhr. J.L. Bal MSc,

Dhr. ir. R.M. van der Kooi,

