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Omschrijvingen / afkortingen 

Toerist:  persoon die op recreatieve basis enkele uren of dagen in Zeeland verblijft 

Reisgenoten:  iedereen die tot hetzelfde reisgezelschap van de toerist behoort en hier directe 

contacten mee heeft, samen reist en/of in één accommodatie verblijft 

Isolatie:  de positief geteste persoon verblijft in 1 aparte ruimte en heeft geen contact met 

zijn/haar reisgenoten. Voor de inrichting van een isolatieverblijf zie bijlage 1. 

Periode van isolatie: tenminste 24 uur klachtenvrij én 48 uur koortsvrij én minimaal 7 

dagen na de start van de symptomen.  

Quarantaine:  de reisgenoten van de besmette toerist verblijven in een aparte ruimte gescheiden van 

de besmette toerist, die in isolatie verblijft. Dat kan dus gescheiden hotelkamers zijn 

maar ook een woning met meerdere kamers. Voor de inrichting van een quarantaine 

verblijf zie bijlage 1. 

 Periode van quarantaine: 14 dagen en geen klachten ontwikkeld  

 

ACGZ:   Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg 

ACBZ:   Algemeen Commandant Bevolkingszorg 

GHOR:  Geneeskundige hulp bij ongevallen in de regio 

GGD:    Gemeenschappelijke Gezondheidskundige Dienst 

 

 

Betrokken instanties  

• GHOR Zeeland 

• Bevolkingszorg 

• GGD Zeeland 

 

 

Doel 

Een plan van aanpak voor de opvang van (mogelijk) met COVID-19 besmette toeristen die in afwachting 

zijn van de resultaten van het testen op COVID-19 òf reeds een bevestiging hebben gekregen dat zij 

positief zijn getest op COVID-19. 

 

 

Aanleiding 

Sinds 15 juni 2020 zijn de meeste reisbeperkingen tussen landen opgeheven en is de stroom van 

toeristen naar Zeeland uit binnen- en buitenland weer op gang gekomen. Nu de horeca weer (beperkt) 

open is, komen ook de dagtoeristen weer massaal naar Zeeland. 

 

De GHOR en GGD bereiden zich samen voor op meldingen van toeristen én hun reisgenoten met 

klachten met verdenking van een COVID-19 besmetting.   

Voor deze groep toeristen moet in voorkomende gevallen een opvangaccommodatie aangeboden 

worden waar zij in isolatie/quarantaine kunnen verblijven. 

 

Op 16 juli is de notitie ‘Quarantaine accommodaties Zeeland’ voorgelegd aan het RBT. Het RBT is 

akkoord gegaan met deze notitie met de kanttekening hier pragmatisch mee om te gaan. Dit Plan van 

Aanpak beschrijft deze pragmatische uitwerking.  
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Doelgroepen 

De regeling, die in deze notitie is uitgewerkt, geldt voor toeristen, die vanuit het buitenland komen en 

die mogelijk verdacht worden of reeds positief getest zijn op COVID-19.   

De GGD stemt af met RIVM/LCI als het om buitenlandse toeristen gaat in verband met het 

informeren van de Public Health autoriteiten via het Early Warning & Response System (EWRS). 

 

Voor Nederlandse toeristen is het beleid, zoals geadviseerd door het RIVM, om in thuisquarantaine te 

gaan en behandeling door de eigen zorgverleners te laten uitvoeren.   

De GGD-en van de verschillende regio’s werken onderling nauw samen en stemmen onderling af.  

 

Verantwoordelijkheden en financiën 

De toerist die mogelijk verdacht wordt of reeds positief getest is op COVID-19, is in eerste instantie zelf 

verantwoordelijk voor de zorg voor zijn isolatie/quarantaine verblijfplaats. Ook alle bijkomende kosten 

hiervoor zijn in eerste instantie voor de toerist zelf. 

Indien de toerist niet zelf kan voorzien in een geschikte accommodatie zal de afdeling Bevolkingszorg 

van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) een inspanning doen om een geschikte accommodatie te vinden. 

Ook dan zijn de kosten voor de toerist zelf en zullen op hem/haar verhaald worden. De kosten die de 

VRZ maakt worden vooralsnog niet door het Rijk gecompenseerd. 

 

Kaders 

Voor de toerist, die mogelijk verdacht wordt of reeds positief getest is op COVID-19, geldt: 

• Indien getest en nog geen uitslag --» de toerist en zijn reisgenoten moeten verplicht in 

quarantaine als zij klachten hebben (hoesten en/of koorts) tot de uitslag bekend is.  

• Is de uitslag van één van de toeristen positief, dan gaat deze COVID-besmette toerist in isolatie  

en zijn reisgenoten 14 dagen in quarantaine. Bij voorkeur op de accommodatie waar de toerist 

op dat moment verblijft. 

Bij deze kaders is de onderliggende argumentatie: 

• Huis-/reisgenoten kunnen (nog) geen klachten hebben, maar wél al besmet zijn.  

• Bij iemand die nog geen klachten vertoont, maar mogelijk wel al besmet is, kan een test nog 

geen uitsluitsel geven. Vandaar dat het geen zin heeft om huis-/reisgenoten zonder klachten 

te testen. Huis-/reisgenoten moeten dus in quarantaine totdat zij mogelijk na enige dagen 

klachten gaan vertonen, waarna zij kunnen worden getest.  

• Praktische uitvoering is verwoord in een schrijven voor toeristen, welke door de GGD Zeeland 

wordt meegegeven aan de betrokkene.  

 

Praktijkervaring tot en met juli 2020 

De praktijk heeft laten zien dat de bereidheid om zich in Zeeland te laten testen en in 

isolatie/quarantaine te gaan als men mogelijk COVID-19 gerelateerde klachten heeft, bij toeristen erg 

laag is. Uit signalen uit het land is gebleken dat veel toeristen ervoor kiezen met hun reisgenoten terug 

te keren naar de eigen woonomgeving. Om zich vervolgens thuis te laten testen, de uitslagen af te 

wachten òf in isolatie/quarantaine te gaan.  

 

Daarnaast zal uitvoering conform de richtlijnen hoge kosten voor de toerist met zich mee brengen. 

Deze kosten kunnen voorlopig niet door de VRZ op de toerist verhaald worden of door het Rijk worden 

gecompenseerd. Daarbij het nog het te verwachten geringe aantal keren dat dit daadwerkelijk nodig 

zal zijn en de uitgesproken voorkeur van de bestuurders om dit vooral pragmatisch aan te pakken, leidt 

tot de onderstaande aanpak: 
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Toerist die naar huis gaat voor isolatie / quarantaine 

Indien de toerist, die verdacht wordt van of besmet is met COVID-19, aangeeft dat hij de voorkeur 

heeft om in zijn eigen woonomgeving in isolatie/quarantaine te gaan met zijn reisgenoten, zal in 

onderling overleg met de GGD een plan opstellen om dit zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren. 

Dit betekent dat dit voor elke situatie anders kan zijn en dus maatwerk vereist. 

 

Voorop staat dat het besmettingsrisico tot een minimum beperkt zal moeten worden en dat het in de 

eigen omgeving mogelijk moet zijn om de isolatie/quarantaine uit te kunnen voeren. 

De GGD zal hiertoe een warme overdracht doen naar de betrokken GGD (of buitenlandse tegenhanger) 

van de toerist. 

 

Communicatie 

Het team crisiscommunicatie van VRZ stuurt de informatie over de quarantaine opvanglocatie mee 

met een informatiemail naar de eigenaars/verhuurders van toeristische accommodaties in Zeeland. 

Boodschap zal zijn, bekend maken van het plan van aanpak quarantaine opvang locatie en de rol van 

de eigenaar/verhuurder hierin. 

Het processchema in bijlage 3 zal met hen gedeeld worden. 

 

Stappenplan opvanglocatie 

Het stappenplan opvanglocatie geeft aan welke stappen genomen dienen te worden als de toerist niet 

naar huis terug wil/kan reizen en ook niet in de toeristenaccommodatie kan blijven. 

 

Onderstaand stappenplan is gebaseerd op de huidige richtlijnen en kent eenzelfde indeling als het 

stappenplan gepresenteerd in de notitie voor het RBT ‘Quarantaine locaties Zeeland’ van 16 juli 2020. 

Uitgangspunt is dat de toerist op vrijwillige basis kiest voor opvang op de vakantiebestemming. 

 

De praktische uitvoering van het plan van aanpak quarantaine opvang locatie vindt plaats in overleg 

met de arts infectieziekten. Deze is 24/7 bereikbaar via de dienstdoende crisiscoordinator. 

 

Het proces start met het contact tussen de GGD en de geteste toerist over de uitslag. 

 

Stap Gebeurtenis Voorwaarden Actie Actie door 
 

1 Toerist test 
positief op 
COVID-19   
 

Accommodatie is 
minimaal 14 dagen 
beschikbaar en geschikt 
voor isolatie en/of voor 
quarantaine van de 
reisgenoten 

Bij een positieve uitslag gaat de toerist  in 
isolatie, zijn reisgenoten gaat dan verder in 
quarantaine (inclusief termijn die zij al in 
quarantaine verbleven) 
 
De toerist en zijn reisgenoten verblijven 
gedurende de isolatie en quarantaine op de 
accommodatie waar zij op dat moment  
verblijven 
 
 

Toerist en 
eigenaar 
accommodatie 
 
 
GGD (advisering) 

2a Toerist test 
positief op 
COVID-19 

Toerist en zijn 
reisgenoten kunnen niet 
in accommodatie blijven 
of accommodatie is niet 
geschikt. 

Toerist en zijn reisgenoten worden door de 
eigenaar van de accommodatie in een 
andere accommodatie op dezelfde locatie 
ondergebracht. Dit gebeurt in onderling 
overleg. 

Toerist en 
eigenaar 
accommodatie. 
 
GGD (advisering) 
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Stap Gebeurtenis Voorwaarden Actie Actie door 
 

2b Toerist test 
positief op 
COVID-19 

Toerist en zijn 
reisgenoten kunnen niet 
in accommodatie blijven 
of accommodatie is niet 
geschikt. 
 
De eigenaar heeft geen 
andere geschikte 
accommodatie 
beschikbaar. 
 

Toerist wordt ondergebracht in een  
accommodatie, geregeld door de VRZ 

• Indien vastgesteld wordt dat er geen 
geschikte accommodatie beschikbaar 
is, neemt de GGD direct contact op met 
de dienstdoende ACGZ. 

• De dienstdoende ACGZ zal vervolgens 
direct met de dienstdoende ACBZ 
contact opnemen en de situatie 
voorleggen. 

• De ACBZ zorgt of laat zorgen voor een 
geschikte accommodatie voor de 
besmette toerist en zijn reisgenoten* 

• Zodra de accommodatie gereed is voor 
opvang gaat de toerist met zijn 
reisgenoten naar de aangewezen 
accommodatie. Dit gebeurt met 
adviezen van de GGD over het veilig 
verplaatsen. 

• Indien er door de ACBZ geen geschikte 
accommodatie gevonden kan worden, 
kan de VRZ een beroep doen op de 
opvanglocatie van VR Kennemerland 
en VR Midden- en West-Brabant. Deze 
hebben aangegeven voor landelijke 
opvang van COVID-19 verdachte en/of 
besmette personen hun opvanglocatie 
open te stellen.  Hiertoe dient contact 
opgenomen te worden met de 
dienstdoende ACGZ van de betreffende 
VR  (tel nummers zie bijlage 2): 

o Duitse toeristen kunnen 
eventueel ondergebracht in de 
opvanglocatie in Noord-
Brabant (VR Midden- en West-
Brabant) 

o Overige toeristen worden in 
Zeeland opgevangen. 
Eventueel kan worden 
uitgeweken naar de locatie in 
de regio VR Kennemerland 

• Voor het vervoer naar de locatie toe is 
de toerist zelf verantwoordelijk. De 
GGD zal adviezen geven hoe het 
vervoer veilig uitgevoerd kan worden. 

• Kosten die voortvloeien bij gebruik van 
deze faciliteit zijn voor rekening van de 
toerist zelf.  

ACGZ - ACBZ – 
VRZ (uitvoering) 
 
GGD (advisering) 
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Stap Gebeurtenis Voorwaarden Actie Actie door 
 

3 Toerist test 
positief op 
COVID-19  

Toerist wil niet in 
isolatie 

Dit is een uiterste maatregel, die toegepast 
wordt als de besmette toerist de 
voorgeschreven gedragsregels niet wil 
naleven. Uitgangspunt hiervoor is dat 
vermeden wordt dat er ernstige potentiele 
schade wordt toegebracht aan de publieke 
gezondheid. 
De toerist wordt gedwongen om mee te 
werken aan zijn isolatie. Dit op basis van:   

• Wet Publieke Gezondheid,  

• Wet veiligheidsregio’s 

• artikelen 175 en 176 van de 
Gemeentewet 

 
De opvanglocatie wordt door de VRZ 
aangewezen.  

Samenwerking 
/ overleg tussen 
DPG en 
voorzitter 
Veiligheidsregio  

 Bevolkingszorg geeft aan binnen 12 uur een passende accommodatie te kunnen organiseren voor 

de toerist en zijn reisgenoten, die voldoet aan de voorwaarden zoals opgesteld in bijlage 1. 

 

Toelichting: 

• Voor de dienstdoend functionarissen GGD Zeeland – GHOR en Bevolkingszorg VRZ – ziekenhuizen, 

is in bijlage 2 een procesbeschrijving beschikbaar die de te volgen stappen weergeeft. 

 

• Voor de Ziekenhuizen ADRZ en ZorgSaam: indien een patiënt niet opgenomen hoeft te worden 

maar wel besmet is met COVID-19 kunnen zij ook gebruikmaken van de procesbeschrijving. 

 

• Voor de ondernemers in de recreatieve sector is in bijlage 3 een procesbeschrijving beschikbaar, 

die zij kunnen hanteren in voorkomende situaties. Deze zal door de afdeling communicatie van de 

VRZ met hen gedeeld worden bij een informatiemail die zij regelmatig versturen. 
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Bijlage 1:  Voorwaarden isolatie en quarantaine accommodatie  

 

Gebaseerd op:  

LCI‐RIVM Pagina 1 van 2 Bijlage 9: Quarantaine in een quarantainefaciliteit, quarantaine in de 

thuissituatie, isolatie in het ziekenhuis, en vervoer naar het ziekenhuis. 

 

Voorwaarden voor isolatie en/of quarantaine: 

Nauwe contacten van waarschijnlijke of bevestigde patiënten kunnen in isolatie/quarantaine in hun 

accommodatie, mits voldaan wordt aan de hieronder beschreven voorwaarden. De arts 

infectieziektebestrijding bepaalt of de verblijfssituatie van de patiënt zich hiervoor leent.  

 

• De persoon verblijft in een geschikte accommodatie, waarin wordt voorzien in de reguliere 

basisbehoeften 

• De persoon verlaat deze accommodatie niet  

• Het contact met anderen wordt tot het minimum beperkt.  

• In de accommodatie waar de persoon verblijft, mogen geen mensen komen die er niet verblijven. 

Voor hulpverleners (GGD of huisarts) geldt een uitzondering.  

• De patiënt meet twee keer per dag de lichaamstemperatuur met een eigen thermometer (bij 

voorkeur rectaal, of in het oor met een goede thermometer) en ontsmet daarna de thermometer 

met 70% alcohol en wast de handen. De gegevens worden genoteerd.  

• De GGD wijst de persoon een ‘casemanager’ toe. Deze heeft minimaal eenmaal per dag contact 

met de patiënt om de ontwikkeling van de situatie te beoordelen. De patiënt neemt zelf contact 

op met huisarts en GGD-arts als zich symptomen ontwikkelen (conform de gemaakte afspraken).  

• Indien een persoon, die in quarantaine verblijft, symptomen ontwikkelt, wordt na een positieve 

test, direct overgegaan tot isolatie. De arts infectieziektebestrijding bepaalt of isolatie in eerste 

instantie in de huidige accommodatie kan plaatsvinden.  
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Bijlage 2. Procesbeschrijving opname toerist in isolatie en quarantaine binnen of buiten Zeeland 

Wanneer een toerist met COVID in het zorgdomein in Zeeland geen verdere behandeling behoeft, meldt 

de behandelaar dit bij de dienstdoend Arts Infectieziekten van GGD Zeeland. Arts infectieziekten en 

overige betrokkenen volgen onderstaand stroomschema. 

 

 

 

  

Arts Infectieziekten stelt vast: toerist moet in isolatie en huis-/reisgenoten moeten in quarantaine 

 

Toerist komt uit Nederland 

 

Toerist kan thuis in isolatie/quarantaine 

 

GGD stelt plan op voor veilige uitvoering 

 quarantaine 

Toerist komt uit 

Nederland 

Toerist kan thuis in 

isolatie/quarantaine 

GGD stelt plan op voor 

veilige uitvoering 

Toerist en huisgenoten kunnen in isolatie 

/quarantaine op accommodatie 

GGD adviseert eigenaar 

accommodatie en toerist over 

veilige isolatie/quarantaine 

Eigenaar heeft andere geschikte 

accommodatie 

Arts infectieziekten meldt dit bij 

crisiscoördinator GGD 

Crisiscoördinator meldt bij AC GZ dat 

een opvanglocatie nodig is  

AC Gz meldt bij AC BZ dat een 

opvanglocatie nodig is 

AC Bz zorgt voor geschikte 

accommodatie 

AC Bz meldt bij AC GZ dat er geen 

geschikte locatie in Zeeland is. AC 

Gz schakelt opvang in Brabant of 

Kennemerland in 

GGD geeft advies over veilig 

vervoer en over veilige 

isolatie / quarantaine 

Ja 

Ja Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee 
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Aandachtspunten: 

• Crisiscoördinator GGD informeert communicatie GGD en informeert procesleider PSH.  

• AC GZ informeert communicatie VRZ wanneer een toerist in isolatie / quarantaine gaat. 

 

Contactgegevens bij procedure 2 

 

• AC-BZ Zeeland: neem contact op met de dienstdoende Ac Bz  0118 – 421229.  

 

• AC-GZ Zeeland: piketnummer 0118 – 421292 

 

• Arts infectieziekten GGD Zeeland: 24/7 bereikbaar via de dienstdoende crisiscoördinator GGD 

 

• Communicatie GGD: Crisis callcenter vanaf 8.00 uur bereikbaar op: 0113-249480  

 

• Communicatie VRZ: piketnummer 0118 – 421010, e-mail: comop@vrzeeland.nl  

 

• Crisiscoördinator GGD Zeeland: piketnummer 0118 – 421246 

 

• Quarantaine faciliteit Brabant 

Contact via dhr. Ed Smeets, AC-GZ VR Brabant Zuidoost. Email: edsmeets@vrbzo.nl of telefonisch 

06-51367212. Indien niet bereikbaar de dienstdoende ACGZ via de meldkamer laten alarmeren. 

 

• Quarantaine faciliteit Kennemerland 

Alarmeer de dienstdoend AC Gz Kennemerland via Meldkamer Noord-Holland: 

Tel. ALGEMEEN (NIET spoed): 088 – 061 3963  

Tel. SPOED 088 – 061 3962 

  

mailto:comop@vrzeeland.nl
mailto:edsmeets@vrbzo.nl
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Bijlage 3. Procesbeschrijving voor ondernemers in de toeristische sector 

 

Gebeurtenis: 

• Een toerist test positief op COVID-19 en moet in isolatie 

• Huisgenoten moeten veertien dagen in quarantaine  

• Huisgenoten met klachten (deze kunnen op een later moment tot uiting komen) moeten 

testen en gaan bij een positieve uitslag ook in isolatie 

 

Stroomschema voor verblijf in isolatie / quarantaine voor (buitenlandse) toeristen: 

 

 

 

 

JAJ  

Toerist komt uit 

Nederland 
Toerist kan thuis in 

isolatie/quarantaine 

GGD stelt plan op 

voor veilige 

uitvoering 
JA JA 

Toerist en huisgenoten 

kunnen in 

isolatie/quarantaine op 

accommodatie 

GGD adviseert eigenaar 

accommodatie en toerist over 

veilige isolatie/quarantaine 

JA 

Eigenaar heeft andere 

geschikte 

accommodatie 

VRZ regelt vervangende 

accommodatie binnen 

of buiten Zeeland 

N

E 

E 

 

N

E 

E 

 

N

E 

E 

 

NEE 

JA 
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Een accommodatie voor isolatie en/of quarantaine moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  

• De accommodatie voorziet in de reguliere basisbehoeften. 

• Het contact met anderen wordt tot het minimum beperkt.  

• In de accommodatie waar de persoon verblijft, mogen geen mensen komen die er niet verblijven. 

Voor hulpverleners (GGD of huisarts) geldt een uitzondering.  

GGD Zeeland bepaalt of isolatie in de huidige of vervangende accommodatie kan plaatsvinden.  

De GGD wijst de persoon een ‘casemanager’ toe. Deze heeft minimaal eenmaal per dag contact met 

de patiënt om de ontwikkeling van de situatie te beoordelen.  

 

De eigenaar is verantwoordelijk voor:  

• desinfectie en schoonmaak van de accommodatie 

• bespreken wanneer u signaleert dat de toerist of diens huisgenoten zonder legitieme reden 

de accommodatie verlaten. Bij herhaaldelijke weigering de richtlijn na te leven kunt u de GGD 

inschakelen. 

• alle overige zaken rondom de accommodatie die voortvloeien uit een (langer) verblijf in 

isolatie/quarantaine. 

De toerist is verantwoordelijk voor: 

• twee keer per dag meten van de lichaamstemperatuur met een eigen thermometer  

• de kosten van (langer) verblijf en eventueel vervoer.  

• boodschappen (laten bezorgen) en eigen was (laten verzorgen).  

• Het opvolgen van de regels om de accommodatie niet te verlaten.  

Toerist en eigenaar van de accommodatie zoeken onderling een oplossing voor praktische vragen en 

problemen. GGD Zeeland kan adviseren in geval van praktische vragen. Zie ook de informatie op de 

website:  

https://www.ggdzeeland.nl/informatie-voor-toeristen-in-zeeland-met-covid-19-klachten/ 

  

https://www.ggdzeeland.nl/informatie-voor-toeristen-in-zeeland-met-covid-19-klachten/
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Bijlage 4:  Notitie voor RBT 16-07-2020 Quarantaine locaties Zeeland def v2. 

 

Aan: RBT Notitie: Quarantaine accommodaties Zeeland 

Van: R. Lambregts Datum: 15-07-2020 

 

Leeswijzer: 

• In deze notitie wordt onder “toerist” verstaan: een BUITENLANDSE toerist, en zijn 

reisgezelschap, die getest is op COVID-19 en positief is bevonden of in afwachting is op de 

uitslag.  

• Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard 

ook ‘zij’ worden gelezen.  

• Accommodatie is de hotelkamer, het appartement, het vakantiehuis of kampeerplaats, die 

bij de  recreatieondernemer gehuurd is.  

• Quarantaine accommodatie, is de hotelkamer, het appartement, het vakantiehuis of de 

kampeerplaats, die voldoet aan de voorwaarden voor een  quarantaine locatie omschreven 

in bijlage 9 van het document “generiek draaiboek” opgesteld door het LCI.  

 

Aanleiding: 

Per 15 juni 2020 is het reizen tussen verschillende Europese landen weer mogelijk. De Zeeuwse 

Noodverordening voor toerisme is sinds 16 juni inactief en de grenzen zijn weer open. 

Daarmee komt ook de stroom van toeristen naar Zeeland uit binnen- en buitenland weer op gang. 

De GHOR en GGD bereiden zich daarom voor op de komst van toeristen met klachten met 

verdenking van een COVID-19 besmetting of toeristen zonder klachten met verdenking van een 

COVID-19 besmetting. De regeling, die in deze notitie is uitgewerkt geldt voor toeristen, die vanuit 

het buitenland komen. Voor Nederlandse toeristen is het beleid vanuit het RIVM thuisquarantaine 

en behandeling door de eigen zorgverleners.   

 

 

Stappenplan toerist met (verdenking) COVID-19: 

 

Stap Gebeurtenis Situatie Actie Actie door 

1 Toerist getest 
op COVID-19 
 

Accommodatie is 14 
dagen beschikbaar en 
geschikt voor quarantaine. 

Bij voorkeur de toerist 
houden, gedurende 14 
dagen, op de 
accommodatie waar hij 
op dat moment  
verblijft met zijn 
reisgezelschap. 
 

Toerist en 
eigenaar 
accommodatie. 
Advies en 
Controle door 
GGD 

2a Toerist getest 
op COVID-19 

Toerist kan niet op 
accommodatie blijven of 
accommodatie is niet 
geschikt. 

Toerist wordt door de 
ondernemer van de 
accommodatie in een 
andere accommodatie 
op dezelfde locatie 
ondergebracht. 
 
 

Toerist en 
eigenaar 
accommodatie. 
Advies door GGD 
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2b Toerist getest 
op COVID-19 

Toerist kan niet op 
accommodatie blijven of 
accommodatie is niet 
geschikt. 

Toerist wordt op 
vrijwillige basis 
ondergebracht in een  
accommodatie van de 
VRZ. 

Advies door GGD 
in samenspraak 
met de VRZ 

3 Toerist getest 
Op COVID-19  

Toerist wil niet in Zeeland 
blijven in afwachting van 
uitslag of bij een positieve 
uitslag 

De toerist wordt 
gedwongen om mee te 
werken aan zijn 
quarantaine/isolatie. 
Dit op basis van:   

• Wet Publieke 
Gezondheid,  

• Wet  Veiligheids-
regio’s 

• artikelen 175 en 
176 van de 
Gemeentewet 

Samenwerking / 
overleg tussen 
DPG en 
voorzitter 
Veiligheidsregio.* 

 
*= Dit is de te nemen stap. Advies is om hier niet hard op in te zetten maar in gesprek met elkaar tot een 
passende oplossing te komen. Bv. goede afspraken te maken over veilige terugreis met de toerist door de 
GGD/VRZ en toerist dan laten gaan.  

 

Te nemen acties: 

1. VRZ en GGD Zeeland zoeken accommodaties / locaties in Zeeland, die geschikt zijn om als 

quarantaine accommodatie gebruikt te kunnen worden. Hierbij kan samenwerking gezocht 

worden met de Veiligheidsregio Midden – West Brabant. Reden hiervoor is de verwachte 

lage incidentie versus kosten hiervoor. (zie verwachtingen) 

2. Vervolgens moet er een waakvlam overeenkomst gesloten te worden met de 

eigenaar/eigenaren van deze accommodaties. Hier wordt een accommodatie gezocht voor  

minimaal 30 plaatsen. Dit is gebaseerd op berekeningen, die uitgevoerd zijn door de GGD 

Zeeland. Het kan betekenen dat er meerdere waakvlam overeenkomsten gemaakt dienen te 

worden, omdat een enkele onderneming hierin (wellicht) niet kan voorzien. Te denken valt 

dan bv aan 3 x 10 plaatsen bij verschillende ondernemingen.  

 

Verwachtingen: 

Het is de verwachting dat de testbereidheid en  de bereidheid om in een accommodatie in 

isolatie/quarantaine te gaan, laag zal zijn onder de toeristen. Dit blijkt ook uit het beeld dat door de 

regio’s in Nederland is vastgesteld. Tevens is het de verwachting dat de toerist bij verdenking of een 

positieve uitslag, gewoon naar huis zal rijden. Dit is niet conform de regels, maar handhaving hierop 

is niet 100% haalbaar. Hieruit valt te concluderen dat een eerste aanzet voor Zeeland met het 

organiseren van 30 eenheden (plaatsen), voldoende moet zijn om een eerste opvang te kunnen 

verzorgen. (bron: scenario 3 van de berekening door de GGD Zeeland). Hiermee is het hoogste 

haalbare om voor toeristen, die vrijwillig meewerken, quarantaine te organiseren. Toeristen, die niet 

mee willen werken, kunnen zo nodig gedwongen in isolatie of quarantaine worden geplaatst.  Dit 

laatste vindt plaats in uitzonderlijke situaties en na afstemming met de GGD Zeeland. GGD Zeeland 

adviseert de voorzitter ten aanzien van de ontstane situatie indien de toerist niet of onvoldoende 

meewerkt.    

 

Verantwoordelijkheden: 
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• De toerist is verantwoordelijk om zich aan de regels in Nederland te houden. Wanneer hij 

getest is moet hij in isolatie en zijn nauwe contacten moeten in quarantaine. De toerist is 

verantwoordelijk om dit zelf te regelen én te betalen. Hij heeft zelf het risico genomen om in 

deze tijd op vakantie te gaan. 

• De toeristenbranche/ de recreatieondernemer heeft formeel geen verantwoordelijkheid 

voor quarantaine of isolatie,  maar de Veiligheidsregio kan het vakantiepark/hotel/camping, 

waar de (mogelijk) besmettelijke toerist verblijft dringend vragen om de accommodatie 

langer beschikbaar te stellen, zodat er geen onnodige verhuisbewegingen plaats hoeven te 

vinden. De extra kosten hiervan zijn dan voor de toerist zelf. 

• Het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van 

30-60 quarantaine plekken, die binnen 24 uur operationeel kunnen zijn. Hierbij kan 

ondersteuning gevraagd worden van de GHOR. In crisissituaties heeft ook Bevolkingszorg een 

taak om passende zorg en opvang te regelen in het geval de betrokken hier zelf niet toe in 

staat zijn. 

• De GGD (arts infectieziektebestrijding) is verantwoordelijk voor het toezicht of de isolatie en 

quarantaine voorzieningen aan de eisen voldoet en adviseert de Veiligheidsregio hierin. De 

GGD voert het bron en contactonderzoek uit en houdt contact met de toerist en zijn nauwe 

contacten. 

• De GGD adviseert de voorzitter indien de toerist niet of onvoldoende meewerkt aan de 

noodzakelijke quarantaine en/of isolatie ten aanzien van het inzetten van 

dwangmaatregelen, zoals een noodbevel. 

 

Financiering: 

De kosten voor het verblijf in een quarantaine accommodatie worden in rekening gebracht voor de 

betrokken toerist. Deze kosten kunnen verschillen per locatie.  

De kosten voor het beschikbaar hebben van een quarantaine accommodatie binnen 24 uur en de 

eventuele exploitatie daarvan, zijn voor rekening van de Veiligheidsregio Zeeland 

(waakvlamovereenkomst). 

 

Het financiële risico voor de Veiligheidsregio is nog niet vast te stellen. Dit komt omdat nog niet 

bekend is welke ondernemingen benaderd zullen gaan worden en wat de mogelijkheden zullen zijn 

bij die ondernemer. Ook de vorm van beschikbaarheid (permanent of op afroep binnen een 

vastgestelde periode) zal van invloed zijn op de financiële aspecten. Voordat overgegaan wordt tot 

vaststelling van de waakvlamovereenkomst zal deze voorgelegd worden aan het RBT met een 

bijbehorende financieel overzicht. 

 

                    

Gevraagd besluit: 

• Akkoord met het inrichten van 30 quarantaine plaatsen voor de opvang van 

(mogelijk) besmette toeristen, die binnen 24 uur beschikbaar zijn. 

• Akkoord met de omschrijving van de verantwoordelijkheid van ’de 

Veiligheidsregio Zeeland in het zorgdragen voor quarantainevoorzieningen voor 

toeristen met ( verdenking van) COVID-19. 

• Akkoord dat deze taak wordt uitgevoerd door de GHOR in samenwerking met de 

GGD en de sectie Bevolkingszorg. 

• Akkoord met de landelijke lijn dat de kosten voor verblijf in quarantaine  in 

rekening wordt gebracht bij de betreffende toerist(en).Akkoord voor financiering 
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door de Veiligheidsregio Zeeland van deze quarantaine accommodatie, middels 

een waakvlamconstructie; 

• Akkoord met het vermoedelijk beperkte risico dat de kosten van niet-betaling bij 

de Veiligheidsregio terecht komen. 

• Akkoord voor het maken van  bovenregionale afspraken over de beschikbaarheid 

van quarantainevoorzieningen., door GHOR Zeeland.  

 

 


