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MEMO 
 
 
 
U20.002908 

 
Aan : Eigenaren van vakantieparken, campings en jachthavens in  

de gemeente Dronten 
Betreft : Voorwaarden vakantieparken, campings en jachthavens 
Kopie aan : Communicatie 
Datum : vrijdag 27 maart 2020 
   

Geachte lezer, 
 
De burgemeester van de gemeente Dronten, de heer drs. J.P. Gebben heeft in 
afstemming met de regio, burgemeester F.M. Weerwind, in het kader van de bestrijding 
van de uitbraak van COVID-19 (Corona-virus) de volgende voorwaarden opgesteld voor 
vakantieparken, campings en jachthavens in de gemeente Dronten. Deze voorwaarden 
zijn met ingang van zaterdag 28 maart 2020 van kracht. 
 
 

Voorwaarden vakantieparken, campings en jachthavens  
De vakantieparken, campings en jachthavens in de gemeente Dronten kunnen, op 
basis van het besluit van het Kabinet van 23 en 24 maart 2020, voorlopig open gaan 
of open blijven.  Eigenaren moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen: 
 

 Alle door de Rijksoverheid en het RIVM ingestelde maatregelen zijn onverkort van 
kracht (o.a. 1,5 meter afstand); 

 
 Verblijfsrecreanten mogen alleen komen als ze eigen sanitair op de kampeerplaats, in 

de stacaravan of bungalow hebben dat direct is aangesloten op het riool (septic 
toiletten en chemische toiletten worden hiertoe niet gerekend). Het legen van 
chemische toiletten op een centrale plaats is ook niet toegestaan; 

 

 De campinghouder en de campinggasten mogen geen bezoekers (daggasten) 
ontvangen; 

 
 De campinghouder dient alle sportvelden en ontmoetingsruimten af te sluiten zodat 

de jeugd niet in groepen kan sporten of bijeen kan komen; 
 

 Georganiseerde animatie is niet toegestaan; 
 

 De snackbar kan open blijven, men kan een bestelling doorgeven en de bestelling 
afhalen; 

 
 De supermarkt kan open, mits de exploitant de noodzakelijke  deurcontrole toepast, 

zodat er slechts enkele mensen tegelijk binnen zijn; 
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 De campingeigenaar is verplicht de verblijfsrecreanten te informeren dat ze alleen in 

noodgevallen bij de receptie terecht kunnen. Zaken zoveel mogelijk afhandelen via 
mail en telefoon; 

 
 De campingeigenaar is verplicht de verblijfsrecreanten te informeren dat zij uitsluitend 

in geval van nood gebruik kunnen maken van de gebruikelijke huisartsenzorg en 
eerst moeten bellen met de huisartsenpost. 

 
Voor ‘campinghouder’ kan ook ‘eigenaar’ en v.v. worden gelezen.  
E.e.a. geldt ook voor jachthavens. 
 
 
Dronten, 27 maart 2020 
=== 


