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Actualiteit: inhoudelijke dossiers, omgeving & provinciale organisatie n.a.v. ontwikkelingen van het Corona virus

Met dit overzicht informeert Gedeputeerde Staten u over de actualiteit van de cruciale inhoudelijke dossiers, over de acties in onze omgeving &

omgevingsdiensten, en over de laatste stand m.b.t. de provinciale organisatie en haar kritische bedrijfsprocessen.  

Deze informatie zal tweemaal per week worden geactualiseerd. Geactualiseerde tekst is in blauw aangegeven.

23 maart 2020

 Impact op dossier Ondernomen en/of voorgenomen acties

I. Inhoudelijke dossiers

a: Urgente lopende dossiers

(1) Samen werken aan Zuid-Holland:

Vergaderingen GS  Vergadering via conference calls

Bijeenkomsten PS     Voorlopig geannuleerd

Positionering 

Waterschappen

Volgt bij volgende update 

(2) Bereikbaar Zuid-Holland

Aanbesteding OV 

concessie Zuid-Holland 

Noord   

 

Het beleidskader voor de OV concessie Zuid-Holland Noord 

lag voor in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie 

van 12 februari 2020. Bij deze vergadering besloten uw 

Staten het onderwerp aan te houden en nogmaals terug te 

laten komen voor bespreking in de commissie van 18 maart 

2020.   

 

Inmiddels is duidelijk dat deze commissievergadering geen

doorgang vindt. Tegelijkertijd laat een strakke planning niet

toe dat het onderwerp ver vooruit wordt geschoven.  

Het college verzoekt u om deze reden het onderwerp niet op de

eerstvolgende commissievergadering BE, maar meteen in de plenaire

Statenvergadering van 8 april te agenderen (ervan uitgaande dat deze wel

doorgang vindt). Op deze wijze wordt verdere vertraging voorkomen. Het

college nodigt u – nogmaals – uit vragen van technische of politieke aard

vooral vóór bespreking te stellen, zodat deze voorafgaand aan de discussie

reeds beantwoord kunnen worden.

Rijnland Route N206 

(verlegging) 

Per brief van het college d.d. 18 februari 2020, bent u 

geïnformeerd over het besluit van het college de 

noordvariant voor de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. 

Tjalmaweg te handhaven. Het college nodigde de Staten in 

Bespreking van het onderwerp in een Commissie- of Statenvergadering

zou, met het oog op de situatie, nog lange tijd op zich kunnen laten

wachten.  Op dit moment wordt er conform het GS besluit doorgewerkt

binnen het scenario handhaven van de noordvariant. Het stilleggen van
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haar brief uit, eventueel bezwaar tegen dit besluit en het

verzoek om bespreking aan het college kenbaar te maken.

Inmiddels is er een agenderingsverzoek door uw Staten

gedaan.  

werkzaamheden voorbereidend op de noordvariant levert geen

vermindering in kosten op en leidt zelfs tot extra vertraging, wat dan juist

weer tot forse extra kosten leidt.

 

Zonder tegenbericht worden werkzaamheden, mede met het oog op

bovenstaande, voorgezet conform het GS besluit.  

Luchtvaart     Publicatie en inspreektraject Luchtvaarnota en 

Burgermeetnet. Het traject vanuit het Rijk loopt. De

stukken zijn nog niet gepubliceerd. Of de huidige situatie

impact heeft op het verloop is nog onduidelijk.

Vooralsnog geen

  

(3) Schone energie voor iedereen:

Concept RES’sen Het Nationaal Programma RES heeft aangegeven dat de 

deadline van 1 juni waarop de concept RES moet zijn 

ingediend vooralsnog blijft staan.

De 7 RES-regio’s beraden zich op de ontstane situatie en de consultatie/

participatie- en vaststellingsprocedure van de concept-RES.

Warmte   Proces om te komen tot richtinggevend besluit voor 

duurzame warmtelevering aan Leiden loopt door. Besluit in

BO van 30 maart staat daar geagendeerd.

Vooralsnog geen

  

(4) Een concurrerend Zuid-Holland

Overall ontwikkeling Zie nieuwe bijlagen Zie nieuwe bijlagen

Haven Industrieel 

Complex (HIC) 

De haven van Rotterdam blijft operationeel, ondanks de 

ontstane situatie. Goederenvervoer en -productie wordt

gecontinueerd. Port of Rotterdam blijft de situatie in het

oog houden en neemt, zodra daar aanleiding toe is,

aanvullende maatregelen.

 

Meer informatie is te vinden op www.

https://www.portofrotterdam.com/nl/coronavirus-en-

haven-van-rotterdam

Vooralsnog geen.

(5) Versterken natuur in Zuid-Holland

Stikstof                                      De bespreking in de Statencommissie Klimaat Natuur en 

Milieu van 18 maart over het stikstofdossier is 

Over nieuwe besluiten en ontwikkelingen over het stikstofdossier zullen

Provinciale Staten ook komende tijd geïnformeerd worden.

https://www.portofrotterdam.com/nl/coronavirus-en-haven-van-rotterdam
https://www.portofrotterdam.com/nl/coronavirus-en-haven-van-rotterdam
www
https://www.portofrotterdam.com/nl/coronavirus-en-haven-van-rotterdam
https://www.portofrotterdam.com/nl/coronavirus-en-haven-van-rotterdam
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geannuleerd. De Staten zijn door middel van een lid GS-

brief van gedeputeerde Baljeu geïnformeerd over de

laatste stand van zaken.  

 

Natuur Er lijkt vooralsnog geen kritische vertraging te ontstaan op 

dossiers binnen natuur. Meer informatie volgt bij volgende

update.

 

NNN-realisatie  

• In het algemeen is er (nog) geen sprake van

knelpunten of vertraging. Geplande bijeenkomsten

worden verzet, maar dat leidt vooralsnog niet tot

knelpunten.  

• Voor NNN Krimpenerwaard zijn in deze periode

gesprekken gepland met zelfrealisatoren. Vanwege de

complexe materie kunnen die overleggen niet

telefonisch gedaan worden. Vanwege de voortgang

van de realisatie van het NNN en eventuele

onteigeningsprocedures is van belang dat de

gesprekken met de zelfrealisatoren op niet al te lange

termijn gevoerd worden.  

 

Symposium Nationaal Park Hollandse Duinen is door de

maatregelen omtrent het Corona virus komen te vervallen.

Vooralsnog geen

(6) Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Woningbouw impuls Betreft geplande openstelling voor gemeenten vanaf 1 juni 

van 1e tranche voor aanvragen financiële bijdrage uit de 

Woningbouwimpuls van ministerie van BZK (komende 4 

jaar is elk jaar 250 miljoen beschikbaar voor heel 

Nederland) voor dekking onrendabel deel in

woningbouwproject. Met de financiële bijdrage kan

woningbouwproject gestart worden.

-Beoordelingskader wordt deze week gepubliceerd.

-Werksessies met gemeenten over beoordelingskader zijn geannuleerd.

Communicatie zal via de mail plaatsvinden.

-Vraag aan BZK gesteld of de indieningstermijn eventueel gaat opschuiven.
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Subsidieaanvragen worden door onafhankelijke commissie

beoordeelt op basis van beoordelingskader.

Provincie heeft coördinerende rol in dit proces en zal per

subsidieaanvraag ondersteuningsverklaring afgeven (indien

project voldoet aan provinciaal beleid).

Projectlocatie 

Valkenburg                               

Op 5 maart 2020 is de bestuurlijke afspraak voortgang 

locatie Valkenburg ondertekend door de provincie Zuid- 

Holland, de gemeente Katwijk en Wassenaar en het

Rijksvastgoedbedrijf. Een kopie hiervan heeft u op dezelfde

dag ontvangen. In de bestuurlijke afspraak staat een

mijlpaal genoemd voor de gemeente Katwijk

en provincie Zuid-Holland om uiterlijk 5 juni 2020

(beleidsmatig) in te stemmen met de toevoeging van 600

woningen, tot een totaal van 5.600 woningen voor de

projectlocatie Valkenburg. Het statenvoorstel over het

toevoegen van 600 extra woningen zal volgens de planning

op 3 juni 2020 in de vergadering van Provinciale Staten aan

u worden voorgelegd.  

Op dit moment is er geen aanleiding voor vertraging van de planning zoals

afgesproken in de bestuurlijke afspraak voortgang locatie Valkenburg.  

Zuidplaspolder Op 5 maart 2020 heeft de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer een voorstel

aangenomen voor een technische briefing over de

Zuidplaspolder door het ministerie van BZK en de provincie

Zuid-Holland. Er is nog geen datum vastgesteld voor deze

technische briefing. Ambtenaren zullen in deze briefing

feitelijke informatie verstrekken aan de Tweede

Kamerleden over de ontwikkeling (van woningbouw) in de

Zuidplaspolder en hun vragen beantwoorden. Ambtenaren

van het ministerie van BZK en de provincie Zuid-Holland

zullen deze briefing voorbereiden, samen met de partners

die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de

Zuidplaspolder.

Er wordt nog gezocht naar een datum voor de technische briefing.

  

(7) Gezond en veilig Zuid-Holland
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Bodemdaling     Volgt bij volgende update 

b: Dossiers die door ontwikkelingen van het Corona virus aandacht verdienen

 

(1) Samen werken aan Zuid-Holland:

Financieel Toezicht   Er is sprake van 2 problemen: 

1) Vlaardingen en Zwijndrecht staan onder preventief 

(=verscherpt) toezicht. Beide gemeenten moeten hun 

herstelplan nog laten vaststellen door de gemeenteraad. 

Omdat de gemeenteraad niet vergadert, komt de deadline

voor het inleveren van het herstelplan in gevaar.  

 

2) Eenzelfde probleem ontstaat mogelijk voor de

vaststelling van de begrotingen van gemeenschappelijke

regelingen (niet op tijd vastgesteld door ontbreken

gemeenteraadsvergaderingen waarin de zienswijze moet

worden vastgesteld).

Ondernomen acties:

1) we overleggen met de andere provinciale toezichthouders en BZK om

hier 1 landelijke lijn op vast te stellen.  

2) ook hiervoor proberen we een landelijke lijn op te stellen.

Interprovinciaal Het IPO-bestuur heeft verzocht om in kaart te brengen wat 

elke provincie op dit moment aan plannen en acties 

ontwikkelt om de economie in de benen te houden en 

gemeenten te helpen. 

Acties vanuit de eigen provinciale taken, bijvoorbeeld ten aanzien van

subsidieregels, worden meegenomen. Deze inventarisatie wordt integraal

benaderd. Via de Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie is de

inventarisatie al gestart.

EU/internationaal Alle evenementen, bijeenkomsten, overleggen en 

vergaderingen in Europees en internationaal verband waar 

persoonlijk contact bij komt kijken zijn opgeschort. 

We zijn afhankelijk van de situatie en genomen maatregelen m.b.t. het

coronavirus in Nederland en andere landen. Voor zover mogelijk en

wenselijk worden contacten digitaal gecontinueerd om de voortgang op

bepaalde dossiers te waarborgen.

 

(2) Bereikbaar Zuid-Holland

Beheer en Onderhoud   Dagelijks en planmatig beheer en onderhoud van bruggen 

& sluizen/wegen/vaarwegen (inclusief storing en 

schouwen) vereist onze aandacht. 

 

Ook brugbediening van de bruggen en sluizen is cruciaal. 

Hetzelfde geldt voor incident coördinatie en 

incidentmanagement, toezicht op wegen, vaarwegen en

Dagelijks planmatig beheer en onderhoud  

Beheer en onderhoud wordt gecontinueerd

Steunpunten zijn beschikbaar voor gladheidbestrijding en

incidentmanagement. Er is regelmatig contact en afstemming met al onze

ketenpartners, gemeenten, wegbeheerders, aannemers en andere partijen

over beheer en onderhoud voor weg en water.

 

Bediening bruggen en sluizen
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bruggen en vergunningverlening weg en water. Dit zijn

allemaal dingen die door moeten.

Bezetting is in beeld gebracht en maatregelen genomen om bezoek &

besmetting te minimaliseren. Bezoeken aan bediencentrales zijn afgezegd.

Er worden op dit moment verschillende scenario’s uitgewerkt om mogelijke

uitval van bezetting op te kunnen vangen.  

Incident coördinatie en incidentenmanagement

De Incident coördinatie Desk (IC desk) is operationeel en wordt vanaf

thuiswerkplek bediend om contact en daarmee besmetting van deze

cruciale functies te beperken. Als het nodig is kan er worden opgeschaald

naar bediening vanuit de IC Desk in Gouda.  

 

Toezicht op wegen, vaarwegen en bruggen

Toezichthouders zijn/blijven zichtbaar op weg/water. Ze vervullen hun

reguliere taken,   uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het

kabinet en RIVM.

Aangepaste bediening

Per 1 april start het recreatieve vaarseizoen. Inmiddels is besloten om – in

het licht van gezondheid en beschikbaarheid van onze mensen op bruggen

en sluizen  - aangepaste bedientijden aan te houden. Voorlopig betekent

dit dat we de winterbediening doorzetten.

 

Vergunningverlening weg en water

Vergunningverlening & ontheffingen en schadeafhandeling zullen gewoon

doorgaan in de wetenshap dat thuiswerken mogelijk voor vertraging kan

zorgen.

Wanneer er meer te melden is, wordt u hier vanzelfsprekend over

geïnformeerd in een van de volgende updates.

Openbaar Vervoer In het openbaar vervoer is het aantal reizigers met circa

85% afgenomen. Hiernaast staat de veiligheid en

gezondheid van het personeel centraal. Op dit moment

Afschaling dienstregeling

Om deze redenen hebben de vervoerders de ruimte gekregen de

dienstregeling af te schalen naar een passend aanbod, waarbij een

basisaanbod van vervoer voorop staat. Ook in deze tijden heeft het
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hebben vervoerders voldoende personeel, maar wil men zo 

goed mogelijk zeker stellen dat dit later ook nog zo is.  

 

Daarnaast spelen er bij vervoerders zorgen over het

financiële plaatje. Minder reizigers betekent immers

minder inkomsten. Ook hierover is de provincie met

vervoerders in gesprek.

openbaar vervoer namelijk een cruciale rol voor noodzakelijke

verplaatsingen. Vervoerders blijven het gebruik dagelijks monitoren en

overwegen nieuwe voorstellen om de dienstregeling nog verder in te

krimpen indien het aantal reizigers nog verder afneemt. Het afschalen van

de dienstregeling  is in elke concessie maatwerk. Overheden en

vervoerders proberen in deze hectische situatie wel zoveel mogelijk af te

stemmen, zodat een totaalnetwerk in stand blijft. De vervoerders zijn zich

ervan bewust dat een heldere communicatie in de richting van de

reizigers essentieel is.  

  

Op dit moment kunnen de busvervoerders een netwerk bieden waarbij

bijna alle kernen in de provinciale concessies een basisontsluiting per

openbaar vervoer houden. Hiernaast blijven in de concessies Zuid-Holland

Noord en Drechtsteden Molenlanden Gorinchem kleinschalige

vervoersoplossingen als de Regiotaxi, Groene Hart Hopper en de Bestelbuzz

vooralsnog rijden. Bijna iedere reiziger heeft hierdoor de mogelijkheid zich

te blijven verplaatsen wanneer dit nodig is. De provincie heeft er bij de

vervoerders op aangedrongen maatwerk te bieden voor individuele

verplaatsingen die niet meer mogelijk zijn.  

  

Zoals inmiddels door NS gecommuniceerd zal het hoofdrailnet ook

afgeschaald worden, waarbij de meeste stations een halfuursfrequentie

houden. De MerwedeLingelijn en de Treindienst Alphen aan den Rijn –

Gouda gaan in lijn hiermee ook terug naar een halfuursdienst. Tot slot

heeft ook Waterbus zijn dienstverlening afgeschaald.

Financiën

De provincie heeft de vervoerders toegezegd de maandelijkse

bevoorschotting van de exploitatiesubsidie te continueren, ondanks het

teruggedraaide voorzieningenniveau. Daarmee blijven deze inkomsten voor

de vervoerders in ieder geval in stand bij het vrijwel volledig wegvallen van

de reizigersopbrengsten. Inmiddels hebben wij het eerste verzoek van een

vervoerder ontvangen om hen te helpen aan liquiditeit ter grootte van de

gederfde reizigersopbrengsten. Wij overwegen hiertoe het eventueel naar

voren halen van bevoorschotting van de exploitatiesubsidie. Dit doen wij in
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afstemming met de andere provincies om hierin landelijk zoveel mogelijk

dezelfde lijn te hanteren. Vanzelfsprekend blijft het doel het in stand

houden van een minimale basisvoorziening voor resterende reizigers, en

een continuering van het normale OV wanneer de coronacrisis verleden tijd

is.

Continuïteit infra- 

projecten 

In de huidige crisis vergt ook de continuïteit van 

verschillende infrastructuurprojecten aandacht. 

Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de impact van de coronacrisis

is en/of zou kunnen zijn. Wanneer er hierover meer duidelijkheid is, wordt

u daar middels een volgende update over geïnformeerd.

Luchtvaart Het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

zal de komende tijd afnemen. Als luchthaven met een

vitale functie in Nederland blijft RTHA 24/7 beperkt

operationeel voor repatriëring, het maatschappelijk

vliegverkeer

(zoals de politie- en traumahelikopter), uitwijkende

vliegtuigen en zakelijk luchtverkeer.

 

(3) Schone energie voor iedereen:

Geen  

(4) Een concurrerend Zuid-Holland

Economie Zie bijlagen Zie bijlagen

Innovatie Samen met startups en medeoverheden de crisis te lijf; ‘SiR 

Resilience’

Het gezamenlijk met de ministeries van EZK, BZK en SZW en

de Gemeente Den Haag ontwikkelde programma ‘Startup

in Residence Intergov’ zal worden ingezet om samen met

startups oplossingen te ontwikkelen voor verschillende

aspecten van de crisis veroorzaakt door COVID-19/Corona.  

Samen met onze Intergov-partners en partijen uit het

bedrijfsleven werken we nu aan een platform ‘SiR

Resilience’ dat het mogelijk maakt om vanuit de

verschillende partijen challenges te formuleren en startups

te vragen hier samen met onze partners een oplossing voor

te ontwikkelen. Dit gebeurt ook met gebruikmaking van

ditzelfde platform. Mogelijke onderwerpen voor een

challenge zijn bijvoorbeeld hoe wij de GGD kunnen helpen

aan genoeg relevante data etc.  
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Voor de totstandkoming en funding van het platform en

virtuele workspace zal gezamenlijk worden zorggedragen

door de verschillende aangesloten partijen (overheid en

bedrijfsleven).  Het streven is het initiatief binnen twee à

drie weken werkend te hebben. Ook van PZH zal naast de

inbreng van het Innovatieteam en de dienst I&A een

bijdrage worden gevraagd.  

 

Cultuur Voor Probiblio geldt het volgende:

• Zowel scholen als bibliotheken zijn ten minste tot

6 april gesloten.  

• Probiblio heeft de logistieke dienstverlening

aangepast.  

• Alle evenementen die Probiblio organiseert tot en

met 6 april worden afgelast.  

• Bovenstaande betekent dat een deel van de

activiteiten zoals ze gepland waren voor 2020 niet

of minder uitgevoerd gaan worden. Mogelijk heeft

dat gevolgen voor de besteding van de beschikte

middelen.

• Welke invloed dit heeft op trajecten zoals het

opstellen van een landelijk convenant n.a.v. de

evaluatie van de Wsob en het opstellen van de

nieuwe landelijke innovatieagenda is op dit

moment lastig in te schatten.  

  

Voor het Erfgoedhuis geldt het volgende:

• Evenementen van het Erfgoedhuis zijn ten minste

tot 6 april afgelast.  

• Als de crisis aan blijft houden, moeten ook

grootschaliger evenementen worden geannuleerd,

bijvoorbeeld de Dag van het Kasteel (juni).

• Voor het onderdeel Monumentenwacht wordt het

inspecteren bemoeilijkt doordat klanten afbellen
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en/of wachters uit voorzorg geen inpandige

inspecties meer kunnen doen.  

• Bovenstaande betekent dat een deel van de

activiteiten zoals ze gepland waren voor 2020 niet

of minder uitgevoerd gaan worden. Mogelijk heeft

dat gevolgen voor de besteding van de beschikte

middelen.

 

Kunstgebouw (werkt vooral voor het onderwijs):

• De activiteiten/programma’s voor het onderwijs

zijn t/m 6 april stilgelegd: dit betekent dat 80

voorstellingen en 148 gastlessen niet doorgaan. De

meeste activiteiten worden betaald door het

onderwijs/gemeenten.  

• Welke consequenties (organisatorisch en

financieel) het niet doorgaan van deze activiteiten

heeft en of ze in een later stadium wel doorgang

vinden is nog niet duidelijk. Kunstgebouw maakt

veel gebruik van ZZP’ers / kunstenaars. Dit heeft

dus effect op deze groep.

 

Jeugdtheaterhuis:

• Zowel de binnenschoolse theateractiviteiten als de

buitenschoolse theateropleidingen liggen stil t/m 6

april.

• Ook projecten samen met het onderwijs en

theaters liggen stil.

Wat de effecten hiervan zijn is nog niet duidelijk.  

Verwachting is wel dat er minder activiteiten in 2020

plaatsvinden.

 

Popunie:

• Bij de Popunie vindt ook een groot deel van de

werkzaamheden plaats via de website en de

Helpdesk, deze activiteiten kunnen voorlopig
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doorgang vinden. Echter doordat er nu weinig /

geen optredens zijn zal de vraag wel afnemen.

• Publieke activiteiten /festivals zullen wellicht in de

provincie niet doorgaan, dit zou effect kunnen

hebben op de Popunie bijv. doordat er minder

vraag is naar ondersteuning daarbij.

• Popmuzikanten ondervinden direct gevolgen van

de crisis (concerten / optredens gaan niet door).

Wat de precieze effecten hiervan zijn voor

Popunie is nog niet duidelijk.

SEOP

• Als er in de periode t/m 6 april voorstellingen

gepland zijn zullen niet doorgaan (niet bekend of

dat zo is).  

Wat de effecten hiervan zijn voor SEOP is nog niet duidelijk.

 

(5) Versterken Natuur in Ziuid-Holland

Landbouw -Coronavirus heeft invloed op de handel van 

landbouwproducten, met name voor de 

export/voedselverwerkers.   

 

-Supermarkten doen het goed, dat geldt ook voor korte- 

keten-bedrijven (zoals boerderijwinkels).

 

-Sector ziet veel onzekerheden en probeert nu beeld te 

krijgen wat er speelt, onder andere door inventarisatie 

onder LTO-leden.

 

- Melkveehouderij en akkerbouw voelen vooralsnog niet

direct ingrijpende effecten, op basis van de signalen die ons 

vanuit de sector bereiken. 

 

-We zien dat banken bereid zijn om agrarische 

ondernemers te helpen om de corona-virus te doorstaan,

Met name export / verwerkende industrie is erg kwetsbaar, we zien onder

andere: marktprijzen zakken weg, onduidelijk of fabrieken open kunnen

blijven om producten te verwerken, logistiek (vooral internationaal) loopt

vast, arbeidsmigranten kunnen/mogen niet aan het werk, het is onduidelijk

of levering van veevoer gegarandeerd.  

 

Op mogelijke effecten hiervan zullen we waar mogelijk anticiperen in

handhaving en vergunningverlening, bijvoorbeeld door coulant te zijn met

termijnen.  

 

Uiteraard informeren we PS zodra er meer informatie is.

 

De provincie participeert in meerdere netwerken, waaronder Groene

Cirkels en Voedselfamilies. Binnen deze netwerken wordt op dit moment

een inventarisatie gedaan naar de gevolgen van Corona. We hopen in een

volgende update meer specifieke informatie te geven.
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bijvoorbeeld door uitstel te geven op de

aflossingsverplichtingen met 6 maanden of door

noodkredieten te verstrekken (bron LTO Nederland).

 

-Er worden grote verliezen verwacht bij aardappelen;

Nederland is één van de grootste exporteurs van friet en

vanwege sluiten van de horeca worden er ook minder

frieten gegeten.  

-Tekort aan werknemers is een groot probleem. Minister

Schouten benadrukt het grote tekort aan ‘oogstkracht’.

Verschillende partijen in de land- en tuinbouw werken

samen in de Taskforce Arbeid om knelpunten te

inventariseren en waar mogelijk zo snel mogelijk op te

lossen. Focus van de Taskforce is om urgente problemen

waar werkgevers in de agrarische sector tegenaanlopen te

signaleren en hier via organisaties die daarvoor kennis,

kunde en capaciteit in huis hebben oplossingen voor te

vinden.  

 

- De agrarische sector bereidt zich voor op een mogelijke

lockdown, o.a. door nu al mest uit te rijden over het land.

Verder leven er veel vragen of en hoe de melk kan worden

afgevoerd en hoe het voer kan worden aangevoerd.

  

(6) Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Bouwsector   Met Bouwend Nederland zijn we in gesprek over mogelijke 

gevolgen van de coronacrisis voor de bouwsector en de rol

die de provincie hier in kan pakken.

Woningcorporaties   Er is contact opgenomen met Aedes (vereniging van

woningcorporaties) om na te gaan of de woningcorporaties

problemen ervaren of verwachten door de coronacrisis.  

 



13

 Impact op dossier Ondernomen en/of voorgenomen acties
Ruimtelijke Kwaliteit De Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit op donderdag 16 april

2020, waar u een uitnodiging voor hebt ontvangen, is

afgelast.  

Er is nog geen nieuwe datum gepland 

(7) Gezond en veilig Zuid-Holland

Groenparticipatie   Volgt nog   

Beheer en onderhoud 

Natuur- en 

Recreatiegebieden   

• Voor het beheer en onderhoud van natuur- en

recreatiegebieden in Zuid-Holland zijn wij in

gesprek met de terreinbeherende organisaties

zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en

het Zuid-Hollands Landschap. De eerste signalen

zijn dat er nog geen overmatige uitval van

medewerkers in het natuurbeheer aan de orde is.

Echter, verschillende vrijwilligersgroepen in het

natuurbeheer zijn wel tijdelijk gestopt waarmee

enkele werkzaamheden stil zijn komen te liggen.

Omdat het broedseizoen is begonnen, zijn er

momenteel verder vrijwel geen

beheermaatregelen gepland.

• In de media verschenen dit weekend berichten

over natuur- en recreatiegebieden die overspoeld

werden door bezoekers. Natuurmonumenten

roept bezoekers dringend op om weg te blijven

omdat de gebieden overvol raken en bezoekers

hierdoor niet voldoende afstand kunnen houden.

Daarnaast zijn bezoekerscentra dicht en zijn op

last van een aantal gemeenten parkeerplaatsen

gesloten.  

 

II. Omgeving

Omgevingsdiensten

 

DCMR

ODZHZ (Zuid-Holland-

Zuid)

De 5 omgevingsdiensten in Zuid-Holland hebben continuïteitsplannen opgesteld. Daarin zijn de kritische activiteiten van de diensten

benoemd en de personele bezetting is daarop ingesteld. Ook het personeel heeft duidelijke instructies gekregen hoe om te gaan met de

ontstane situatie. Alle diensten volgen daarin de richtlijnen van het RIVM.
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ODH (Haaglanden) 

ODMH (Midden-Holland) 

ODWH (West-Holland) 

Planmatige inspecties die samen met andere inspectiediensten (zoals Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio)

moeten worden uitgevoerd, worden verzet naar een latere datum. De omgevingsdiensten zoeken op dit moment naar mogelijkheden om

overige inspecties zo veel mogelijk op afstand (bijvoorbeeld administratief, telefonisch) uit te voeren. In het geval van ernstige klachten,

zware meldingen, calamiteiten of wanneer grote risico’s worden voorzien zullen wel fysieke controles worden uitgevoerd. Dit a ltijd op

basis van afgewogen risico’s en met in achtneming van RIVM voorzorgmaatregelen.  

Vergunningverlening gaat gewoon door met de wetenschap dat thuiswerken de processen soms wel kan vertragen.

 

DCMR vraagt alle industriële bedrijven om door te geven welke maatregelen ze nemen ten aanzien van  bedrijfsvoering en

productieproces vanwege het Covid-19 virus. Mochten bedrijven onder een minimale, kritische personeelsbezetting komen, dan moeten

zij hiervan een bedrijfsmelding doen bij de DCMR. DCMR heeft inmiddels een goed beeld van hoe het met de maatregelen staat bij de

Brzo-bedrijven in Zuid-Holland. Dit zijn bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen; bedrijven die met veel gevaarlijke

stoffen werken.  

Tussen de directeuren van de 5 omgevingsdiensten zijn afspraken gemaakt over onderlinge uitwisseling van medewerkers in de situatie

dat bij een dienst de kritische grens qua bezetting wordt bereikt als gevolg van ziekmeldingen. De leden van de DB’s er AB’s zijn door de

directeuren van de diensten geïnformeerd over de genomen maatregelen. Als voorbeeld is het continuïteitsplan van ODH reeds vorige

week door de provinciesecretaris aan de griffie toegezonden.

Groene VTH

ODH:

De vergunning/ ontheffing verlening gaat doordat er volledig digitaal gewerkt wordt, vrijwel volledig vanuit huis, onverkort door.  

Een aantal aandachtspunten blijft, los van de corona-situatie, van kracht: De aanvragen van vergunningen sluiten m.n. wat betreft stikstof

vaak niet aan bij de vereisten, waardoor relatief weinig aanvragen direct vergunbaar zijn.

  
OZHZ:

Er worden wel vrije veldcontroles uitgevoerd, waarbij persoonlijk contact vermeden wordt. Bij meldingen etc. hanteren ze zelfde lijn als

b.v. politie: Indien nodig en zoveel mogelijk contact vermijden.

 

75 jaar vrijheid Volgt bij volgende update 

Songfestival Zoals bij uw Staten inmiddels bekend zal zijn, zal ook het 

Eurovisie Songfestival (ESF) in Rotterdam in 2020 geen 

doorgang vinden. Het is op dit moment nog niet zeker of 

het ESF in 2021 in Rotterdam plaats zal vinden. 

 

De huidige situatie doet aan de intentie Rotterdam te steunen bij het

organiseren van het Songfestival niets af. Alle partijen streven ernaar het

ESF 2021 alsnog in Rotterdam te organiseren. Mocht dit inderdaad het

geval zijn, zal de provincie vanzelfsprekend de voorgenomen subsidie

beschikken.
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Provinciale Staten hebben in juli 2019 besloten Rotterdam 

een eenmalige begrotingssubsidie van 1 miljoen euro toe te 

willen kennen.  

Wanneer er meer nieuws is over het al dan niet plaatshebben van het ESF

in Rotterdam in 2021, wordt u hierover uiteraard geïnformeerd.

III. Provinciale organisatie

Bedrijfskritische 

processen 

De provincie heeft zich als werkgever ook voorbereid op de 

mogelijke impact van het coronavirus op de continuïteit 

van de organisatie. Bij de eerste signalen is een ambtelijk 

kernteam ingericht onder leiding van de 

provinciesecretaris. In dit kernteam worden maatregelen 

getroffen op basis van de geldende situatie. De richtlijnen 

van het RIVM zijn daarbij leidend.   

 

 

In de eerste fase zijn aanvullende facilitaire maatregelen getroffen zoals

extra schoonmaakrondes en het verstrekken van hygiënedoekjes. Verder is

actief met medewerkers gecommuniceerd via intranet en is er een apart e-

mailadres geopend voor vragen van medewerkers. Daarnaast is

uitgevraagd welke kritische bedrijfsprocessen er zijn. Belangrijke

bedrijfskritische processen die benoemd zijn, zijn onder andere

incidentondersteuning op wegen en vaarwegen, objectbediening van

bruggen en sluizen maar ook juridische deadlines rondom subsidies en

wob-verzoeken. Belangrijke bedrijfsvoeringsprocessen zijn onder andere

facilitaire zaken als post en beveiliging, de bestuursondersteuning en de

ICT.   Op dat laatste gebied heeft het kernteam zich ervan willen verzekeren

dat de ICT-structuur het massaal thuiswerken van grote hoeveelheden

ambtenaren aan zou kunnen.  

 

Per kritisch proces is de bezetting in kaart gebracht en aan het

management gevraagd om achtervang te organiseren. Daarnaast is de

onderlinge afhankelijkheid van de processen verkend. Met de inzichten van

nu gaat dit goed. Inmiddels wordt een scenario van grootschalige uitval

verkend en wat dit betekent voor het uitvoeren van de processen, de

achtervang en de onderlinge afhankelijkheid.

 

We hebben in navolging van de richtlijnen van het RIVM in eerste instantie

thuiswerken gestimuleerd. Toen eenmaal strengere maatregelen

noodzakelijk bleken, is besloten het provinciehuis en de buitenlocaties te

sluiten. Alleen wanneer een bedrijfskritisch proces niet vanuit huis kan

worden uitgevoerd, kan een werkplek ter beschikking worden gesteld.

Op dit moment werkt iedereen dus vanuit huis. De thuiswerkfaciliteiten

functioneren allemaal, worden goed gebruikt en de faciliteiten

(bijvoorbeeld binnen Microsoft Teams) worden de komende week

uitgebreid.  
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Het ambtelijk kernteam blijft de landelijke ontwikkelingen volgen. Hier

wordt ook telkens stil gestaan bij de bedrijfskritische processen en of extra

maatregelen noodzakelijk zijn.   

Organisatie: zorg over 

eigen personeel

Zie begeleidende brief 

Begroting Op vrijdag 20 maart jl. zijn de stukken omtrent de

gewijzigde begroting 2020 aan u toegezonden. De griffie

heeft deze stukken op het SIS geplaatst. Daarnaast krijgen

alle Statenleden een hardcopy van de begrotingsstukken

thuisgestuurd. Naar alle waarschijnlijkheid zult u deze

hardcopy op dinsdag 24 maart a.s. ontvangen.

Gezien de huidige situatie kan de technische sessie over de begroting

(oorspronkelijk gepland op 1 april a.s.) geen doorgang hebben. Op korte

termijn zult u een nieuw voorstel ontvangen met het oog op de te volgen

planning.

    


