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Gastvrije eilanden in spagaat
De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen potentiele gasten op de komende weken zoveel
mogelijk thuis te blijven. Alle horeca is immers gesloten, het gezamenlijk reizen op de boot wordt
afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden
gesteld.
Onze regering heeft afgelopen zondag ingrijpende maatregelen afgekondigd, maatregelen die ervoor
moeten zorgen dat het corona-virus zich min of meer gecontroleerd verspreidt. Het doel van die
maatregelen is niet het stoppen van de verspreiding, maar het onder controle houden ervan.
Op de eilanden houden we ons serieus aan de adviezen die aan bedrijven en inwoners worden
gegeven. Uit eigen land en uit het buitenland komen veel gasten naar de Wadden. Zij die al eerder
geboekt hadden en mensen die het nu een goed idee vinden om op een Waddeneiland te zijn. Ook
zijn er mensen die juist annuleren. Alle horeca (eet- en drinkgelegenheden) is immers gesloten en
ook met minder volle boten loop je wellicht onnodig risico op besmetting met het virus.
De eilanders maken zich ook zorgen: is het beleid zoals dat door deskundigen is bepaald verstandig
of is het beter het eiland af te sluiten voor mensen van de vaste wal tot de crisis is geweken?
Coronavrij zullen we ook op de eilanden niet blijven. Sterker nog: ook wij moeten, zoals de premier
gisteren zei, groepsresistentie opbouwen. Maar met elkaar moeten we de beperkte medische
voorzieningen op de eilanden ook niet onnodig op de proef stellen.
Bij een crisis van dit formaat worden de besluiten over veiligheid en gezondheid genomen door de
veiligheidsregio’s. Voor de Friese eilanden is dit de Veiligheidsregio Fryslân en voor Texel de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Gemeenten kunnen over deze onderwerpen meepraten en
meedenken, maar de uiteindelijke beslissingen worden genomen bij de veiligheidsregio’s. Daar zitten
immers de deskundigen en daar moeten we op vertrouwen. Ieder heeft recht op een eigen mening
en vanzelfsprekend respecteren we die, maar laten we respectvol met de verschillende meningen
omgaan en de deskundigen hun werk laten doen op basis van hun kennis en kunde.
Onze gasten zijn onder normale omstandigheden altijd van harte welkom. Maar in deze bijzondere
periode is dat plotseling wat lastiger. Net als in de rest van Nederland zijn de meeste van onze
voorzieningen gesloten en moet afstand tot elkaar gehouden worden. Het is dus nu niet de meest
ideale tijd om de Wadden te bezoeken. Het aantal gasten dat met de boot naar de eilanden komt is
de afgelopen dagen al sterk gedaald. Toch roepen wij, in het verlengde van de oproep van de
regering, bij monde van onze premier, en het RIVM, toeristen op de komende weken zoveel mogelijk
thuis te blijven. Dit doen wij om risico’s voor eilanders en gasten zoveel als mogelijk te beperken.
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