
 
Aan: 
De Minister van Buitenlandse Zaken, drs. S. Blok 
 

Den Helder, 20 september 2020  

Geachte heer Blok, beste Stef, 

Afgelopen donderdag werden wij, net als iedereen in Noord-Holland, verrast door het bericht dat het Duitse 
RIVM onze provincie tot risicogebied heeft verklaard ivm het toenemende aantal nieuwe 
coronabesmettingen. Als gevolg daarvan heeft Duitsland geheel Noord-Holland ‘code rood’ gegeven. De 
besmettingsgraad in het noorden van onze provincie verschilt echter significant van die in het zuiden, zoals 
goed te zien is op onderstaande kaart van het RIVM. 

De toeristische sector in Noord-Holland Noord wordt door dit besluit van de Duitse overheid onevenredig 
hard getroffen. Een zeer groot deel van de toeristen in onze regio is afkomstig uit Duitsland. Onze toeristische 
ondernemers hebben dan ook sinds donderdag met lede ogen de massale uittocht van hun Duitse gasten 
moeten aanschouwen, gevolgd door een stortregen aan annuleringen van reserveringen voor de komende 
weken. Dit is een grote klap voor al die ondernemers, die al zo hard getroffen waren door de intelligente 
lockdown aan het begin van de coronacrisis. Ze waren juist bezig om de opgelopen financiële schade enigszins 
te herstellen; de recreatieparken en campings zaten vol, voornamelijk met Duitse gasten. 

Inmiddels is de Duitse overheid door de gemeenten in NHN opgeroepen om het besluit te herzien en om 
onderscheid te maken tussen het noorden en zuiden van Noord-Holland. Dat is zeer terecht, want de 
besmettingsgraad is in de meeste van de noordelijke (kust)gemeenten (zeg maar de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord) slechts 15 tot 20 per 100.000 inwoners, of minder (Den Helder slechts 9, Opmeer zelfs 0). 
Terwijl het in het zuiden van de provincie, in de regio rond Amsterdam, rond de 100 is (en in de gemeente 
Amsterdam zelfs ruim 230!). 

Als gezamenlijke VVD-fracties in de Kop van Noord-Holland vragen wij daarom nu ook jou, als inwoner van 
NHN, als collega VVD-lid én als Minister van Buitenlandse Zaken, om hulp. Wij verzoeken jou om 
bovenstaande informatie door te geven aan jouw Duitse ambtsgenoot en/of de Duitse ambassade en via hen 
eveneens bij de Duitse autoriteiten er op aan te dringen het negatieve reisadvies voor onze regio, Noord-
Holland Noord, te herzien. Uiteraard hebben wij daarbij begrip voor de moeilijke en onzekere situatie waarin 
elke overheid en elk land zich momenteel in bevindt. Dat neemt niet weg dat wij als lokale 
volksvertegenwoordigers moeten blijven opkomen voor onze inwoners en de ondernemers in onze regio, 
zoals jij je als Kamerlid en Minister ook altijd hebt ingezet voor de belangen van ondernemers en onze 
economie. Vandaar dat wij op deze manier graag onze ernstige zorgen over dit onrechtvaardige besluit van de 
Duitse overheid onder jouw aandacht willen brengen. Wij hopen dat het jou lukt om dit besluit aan te laten 
passen en om deze volgende mokerslag voor onze regionale economie te voorkomen. 

Alvast bedankt voor jouw steun en jouw inzet! 

Met liberale groet, 

Rogier Bruin (raadslid VVD Den Helder) 

Namens  
Hanneke Kaamer van Hoegee (PS-lid en afkomstig uit NHN) 
 
En de fracties: 
VVD Texel 
VVD Den Helder 
VVD Schagen 
VVD Hollands Kroon 
VVD Heerhugowaard 
VVD Langedijk 

VVD Alkmaar 
VVD Bergen 
VVD Castricum 
VVD Heiloo 
VVD Stedebroec 
VVD Opmeer 

VVD Medemblik 
VVD Enkhuizen 
VVD Koggenland 
VVD Hoorn 
VVD Drechterland 


