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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Overzicht 7 april actualiteit n.a.v. ontwikkelingen

coronavirus

  

Geachte Statenleden, 

 

In de afgelopen dagen zagen we in Nederland een lichte afvlakking van de groei van het aantal

coronapatiënten. Er raken helaas nog steeds mensen besmet, maar minder snel. De genomen

maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus lijken effect te hebben. Wij hebben veel

waardering voor de wijze waarop inwoners, organisaties en bedrijven in onze provincie met de

huidige situatie omgaan. In grote lijnen houden mensen zich aan de richtlijnen vanuit de overheid.

Waar nodig komen overheden en instanties in specifieke situaties met aanvullende richtlijnen en

maatregelen, zoals bijvoorbeeld beheerders van natuur- en recreatiegebieden. De uitdaging is

om de huidige beperkingsmaatregelen vol te houden, ook in het komende Paasweekeinde.

  

Dit is onze vijfde brief met informatie over de actualiteit van de cruciale inhoudelijke dossiers,

acties van andere overheden en de laatste stand van zaken met betrekking tot de provinciale

organisatie en haar bedrijfsprocessen.

 

Stand van zaken Rijksoverheid

Op 1 april heeft de minister voor Milieu en Wonen de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat

de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Met het signaal dat niet wordt vastgehouden

aan de voorgenomen invoeringsdatum van 1 januari 2021 wil het kabinet decentrale overheden

de ruimte geven om zich te richten op het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis. De

minister zal met de betrokken bestuurlijke partners in gesprek gaan over een mogelijke nieuwe

datum waarop de Omgevingswet in werking kan treden. De brief van de minister aan het

parlement kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/01/inwerkingtreding-omgevingswet-vraagt-

extra-tijd  Wanneer wij meer informatie hebben over het vervolgtraject van de invoering van de

Omgevingswet en de gevolgen voor het Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland zullen

we deze uiteraard met u delen.
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Ook heeft het kabinet eind vorige week de regeling verruimd voor uitstel van belastingheffing voor

ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis in de financiële problemen komen. Waar deze

regeling al geldig was voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en

loonbelasting, heeft het ministerie van Financiën de regeling op 2 april uitgebreid. Het

uitstelbeleid wordt van toepassing op een groter aantal - voor ondernemers relevante -

belastingen, zoals de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing,

milieubelastingen en accijns. Bovendien kan uitstel digitaal aangevraagd worden in plaats van per

brief. Verdere informatie over de versoepeling rondom het uitstel van betaling van belastingen

kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/02/kamerbrief-

uitstel-van-betaling-voor-ondernemers-g-rekeningen-uitstel-heffing-eb-ode

 

Verder heeft de Eerste Kamer op dinsdag 7 april het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet digitale

beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare

lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba’ aangenomen. Hiermee treedt deze spoedwet,

waarover wij u in onze vorige brief van 1 april al hebben geïnformeerd, in werking. Provinciale

Staten hebben nu de mogelijkheid om op digitale wijze tot besluitvorming te komen.

 

Stand van zaken Provincie Zuid-Holland 

In de bijlage vindt u een geactualiseerd overzicht van ontwikkelingen op de provinciale

inhoudelijke dossiers. Om dit overzicht leesbaar en overzichtelijk te houden hebben wij dit keer

alleen de actuele informatie vermeld en via links bovenaan het document verwijzingen

aangebracht naar de eerdere overzichten. Eerder verstrekte informatie kunt u via deze

verwijzingen terugvinden.

 

Op vrijdag 3 april heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) namens alle twaalf provincies bij het

kabinet aangedrongen op hulp voor bedrijven en ondernemers uit de toerisme- en

recreatiesector, die ook getroffen worden door de coronacrisis maar vaak buiten steunregelingen

van het rijk vallen. In een brief pleit het IPO voor maatregelen zoals het instellen van een

garantiefonds en toegang voor bedrijven uit de toerisme- en recreatiesector tot de Beleidsregel

tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De brief van het  IPO kunt

u vinden op: https://nieuws.ipo.nl/provincies-dringen-bij-het-rijk-aan-voor-hulp-aan-hard-getroffen-

toeristische-sector/

 

Gedeputeerde Staten werken momenteel aan een pakket van maatregelen die bij kunnen dragen

aan het opvangen van de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis in

onze provincie. Voor de korte termijn zijn reeds enkele maatregelen genomen. In onze brief van 1

april jl. hebben wij u al geïnformeerd over het versneld uitvoeren van werkzaamheden aan

provinciale wegen en bruggen en het platform ‘ResilientSociety’ waarin innovatieve bedrijven

oplossingen kunnen aandragen voor vraagstukken die door de coronacrisis zijn ontstaan.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten dat facturen sneller worden betaald en dat we

coulance tonen richting organisatoren van door de provincie gesponsorde of gesubsidieerde

evenementen, waarvoor al kosten zijn gemaakt of die bij uitstel een voorschotbetaling nodig

hebben. Wij zien in dat het in deze tijd essentieel kan zijn voor veel (kleine) ondernemers en

organisaties om snel over liquide middelen te beschikken. Wij zijn met tal van economische

partners en sectoren in gesprek over verdere mogelijke stimuleringsmaatregelen.
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Hoewel het kabinet de maatregelen om het coronavirus in te dammen heeft verlengd tot 28 april

werkt het ambtelijk continuïteitsteam al wel aan scenario’s voor het te zijner tijd gefaseerd weer in

gebruik nemen van het Provinciehuis.

 

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

1 . Informatie Actualiteit Coronacrisis Zuid-Holland 7 april 2020


