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

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 een keer per week worden geactualiseerd. Voor eerdere updates verwijzen we u naar de eerdere rapportages op het Staten Informatie

Systeem (SIS):  

1 april 2020: GS-brief en rapportage

26 maart 2020: GS-brief en rapportage

23 maart 2020: GS-brief en rapportage en bijlage Coronamonitor en bijlage economie en bijlage tuinbouw

19 maart 2020: GS-brief en rapportage en bijlage economie

7 april 2020

 Impact op dossier Ondernomen en/of voorgenomen acties

I. Dossiers die door de ontwikkelingen van het Corona virus aandacht verdienen

(1) Samen werken aan Zuid-Holland

Kwaliteit van Openbaar 

Bestuur 

 

Van het openbaar bestuur wordt door het coronavirus veel gevraagd. Het nemen van

effectieve maatregelen en het voortzetten van een goede dienstverlening zijn van groot

belang en vergt veel aandacht. In de GS-brief “Update bestuurlijke ontwikkelingen in de

Zuid-Hollandse regio’s” van 20 december jl. Hebben wij aangekondigd met u in het

voorjaar van 2020 ons programma voor de invulling van onze verantwoordelijkheid op de

kwaliteit van het openbaar bestuur te delen.

Door de ontstane situatie moeten wij constateren

dat op dit moment de acute en urgente situatie al

onze aandacht, en die van onze medeoverheden,

verdient. Bovendien zijn we van oordeel dat we op

dit moment nog niet weten wat de consequenties

van de huidige crisis zullen zijn voor het openbaar

bestuur als geheel. Omdat we het programma de

aandacht willen geven die het verdient en zo goed

mogelijk willen laten aansluiten op de

ontwikkelingen op de (middel)lange termijn,

hebben wij besloten het programma niet dit

https://staten.zuid-holland.nl/Stukken/Ingekomen_stukken
https://staten.zuid-holland.nl/Stukken/Ingekomen_stukken
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Overzicht_actualiteit_nav_ontwikkelingen_Coronavirus_2020_04_01.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Overzicht_actualiteit_nav_ontwikkelingen_Coronavirus_2020_04_01_Informatie_Actualiteit.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Overzicht_actualiteit_nav_ontwikkelingen_Coronavirus_2020_03_26.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Overzicht_actualiteit_nav_ontwikkelingen_Coronavirus_2020_03_26_Informatie_Actualiteit.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Actualiteit_nav_ontwikkelingen_Coronavirus_2020_03_23.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Actualiteit_nav_ontwikkelingen_Coronavirus_2020_03_23_Bijlage_1_informatie_Actualiteit.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Actualiteit_nav_ontwikkelingen_Coronavirus_2020_03_23_Bijlage_3.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Actualiteit_nav_ontwikkelingen_Coronavirus_2020_03_23_Bijlage_3.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Actualiteit_nav_ontwikkelingen_Coronavirus_2020_03_23_Bijlage_5.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Overzicht_actualiteit_nav_ontwikkelingen_Corona_virus.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Overzicht_actualiteit_nav_ontwikkelingen_Corona_virus_Bijlage_1_Informatie_Actualiteit.org
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/Ingekomen_stuk/2020/GS_brief_Overzicht_actualiteit_nav_ontwikkelingen_Corona_virus_Bijlage_2.org
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voorjaar, maar op zijn vroegst direct na de zomer

met u te delen.

 

Wij zullen ook in deze veeleisende tijd onze

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het

openbaar bestuur blijven pakken en gemeenten,

waterschappen en gemeenschappelijke regelingen

waar nodig of gewenst ondersteuning

bieden/adviseren.

Interprovinciaal De toerisme- en recreatiesector wordt door de noodzakelijke maatregelen die het 

kabinet treft om het corona-virus in te dammen hard getroffen.   

Donderdag 2 april hebben de gedeputeerden van

Recreatie en Toerisme van de 12 provincies elkaar

over deze situaties gesproken in IPO-verband. Zij

hebben besloten hun zorgen over de situatie te

delen middels een brief aan het ministerie van

Economische Zaken en Klimaat. In de brief wordt

opgeroepen om de recreatiesector toegang te

geven tot de Beleidsregel Tegemoetkoming

Ondernemers Getroffen sectoren COVID-19. Zie

voor meer informatie: Toerisme.

(2) Bereikbaar Zuid-Holland

Continuïteit infra- & 

onderhoudsprojecten. 

De continuïteit van infra- & onderhoudsprojecten vereist aandacht. Over dit onderwerp werd u middels de vorige GS-

rapportages al geïnformeerd. Zorgen dat

werkzaamheden door kunnen gaan en de

realisatie van projecten niet of nauwelijks

vertraagd wordt is prioriteit. Hiervoor hanteren en

onderschrijven wij landelijke richtlijnen, zoals het

protocol “Samen veilig doorwerken” dat werd

vastgesteld door het ministerie van I&W, BZK,

Bouwend Nederland, Techniek Nederland en

diverse ander bouwbranches en vakbonden.

 

Daarnaast kijken we actief naar waar er door de

huidige situatie mogelijkheden ontstaan projecten
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te versnellen of slimmer in te richten. Hierin

werken we nauw samen met markt en omgeving.  

In de vorige GS-rapportage werd u al

geïnformeerd over enkele projecten waarbij we

zo’n versnelling of slimmere inrichting

bewerkstelligen.

Openbaar Vervoer De huidige situatie heeft op het openbaar vervoer een grote impact. Het aantal reizigers 

is significant teruggelopen. Hiernaast staat de veiligheid en gezondheid van het personeel 

centraal. Tenslotte spelen er bij vervoerders zorgen over het financiële plaatje. Ook 

hierover is de provincie met vervoerders in gesprek. 

Vanzelfsprekend onderschrijven en hanteren wij

en onze vervoerders de landelijke richtlijn

“Protocol verantwoord reizen met openbaar

vervoer” actief. Deze werd op 26 maart door de

Rijksoverheid gepubliceerd. Afspraken uit het

protocol gelden voor het gehele openbaar vervoer

en vervoer met een publiek belang.

 

Afschaling dienstregeling

Vervoerders hebben de ruimte gekregen de

dienstregeling af te schalen naar een passend

aanbod. Hierover bent u middels de vorige GS

brieven en overzichten geïnformeerd.  

 

Financiën

Ook hierover bent u eerder al door het college

geïnformeerd. De provincie kijkt naar hoe zij haar

vervoerders, binnen de wettelijke kaders,

tegemoet kan komen: bijvoorbeeld door het naar

voren halen van bevoorschotting van de

exploitatiesubsidie. We volgen hierin waar

mogelijk de landelijke lijn.  

  

Er vindt momenteel landelijk overleg plaats over

de huidige situatie, de financiële consequenties

daarvan voor vervoerders en de mogelijkheid van
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aanvullende steunmaatregelen voor vervoerders

vanuit het Rijk.  

 

Aanbestedingen

Zoals in het vorige overzicht al werd gemeld,

wordt er vanwege de huidige situatie scherp

gekeken naar de continuïteit van

aanbestedingsprocessen binnen het OV. De impact

van de crisis op de OV-sector is mogelijk dermate

groot dat deze aanbestedingsresultaten negatief

beïnvloedt. Dit zou wat kunnen betekenen voor

het aanbestedingsproces van onze OV-concessie

Zuid-Holland Noord.

BO MIRT Zuidwest 

Nederland/ MoVe 

De coronacrisis kan mogelijk gevolgen hebben voor de financiële ruimte van het BO 

MIRT. Het is voorlopig nog onduidelijk wat er gebeurt met het door het Rijk vorig jaar 

aangekondigde Investeringsfonds. Dit wordt mogelijk uit- of zelfs afgesteld. Uit- of afstel 

zal significante impact hebben op de pre-verkenning Metropolitaan OV en 

Verstedelijking. Voor de MIRT verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam en 

(pre)verkenning CID|Binckhorst werd ook verkend of het Investeringsfonds een optie was 

voor een plus op de basisvarianten. Voor het gebiedsprogramma Mobiliteit en 

Verstedelijking Rotterdam – Den Haag (MoVe) is de verwachting dat de huidige situatie 

vooral impact zal hebben op de doorlooptijd van de processen. Alle overleggen en 

onderzoeken gaan weliswaar digitaal door, maar de uitdaging ligt in het in het 

verzamelen van informatie, organiseren van de werksessies en het tijdig starten van en 

vaart houden in de te voeren onderzoeken. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor

besluitvorming in Programmaraad MoVe en BO MIRT in november 2020.

Alle overleggen gaan digitaal door. Ook de

voorbereiding voor de besluitvorming in het najaar

2020 zal “volgens planning” doorgezet worden.

Onze inzet is de plannen van het Rijk ten aanzien

van het Investeringsfonds de komende periode in

beeld te krijgen en waar mogelijk mee te denken.

In de tussentijd werken we door aan proposities

die nu nog worden opgesteld. We volgen

ontwikkelingen nauwgezet en zullen waar nodig

en mogelijk onze strategie aanpassen op

gewijzigde omstandigheden.

 

 

Luchtvaart Voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Luchtvaart, verwijzen wij naar de

vorige update die u van GS heeft ontvangen.

 

(3) Schone energie voor iedereen

Warmte Wij zullen Provinciale Staten op korte termijn informeren over de uitkomsten van de 

overleggen over de warmtelevering aan Leiden. 

Daarnaast zullen we u op de hoogte houden van dit dossier door middel van de reguliere

(maandelijkse) voortgangsrapportages.

Overleggen in het kader van dit dossier hebben

doorgang, vaak in de vorm van videocalls.  
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Concept RES’sen Voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de concept Regionale Energie

Strategieën, verwijzen wij naar de vorige update die u van GS heeft ontvangen.

 

 

Energietransitie Voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie, verwijzen wij naar 

de vorige update die u van GS heeft ontvangen.

 

(4) Een concurrerend Zuid-Holland

Economie Door verschillende organisaties en overheden worden maatregelen getroffen. Bij het uitwerken van mogelijke maatregelen werken wij

intensief samen met onze partners binnen o.a. het Rijk, provincies, gemeenten, Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter en MKB NL.

Enerzijds ondernemen wij acties en zijn er meerdere maatregelen in de maak. Anderzijds monitoren we de impact die deze situatie heeft op

verschillende sectoren in Zuid-Holland in de Coronamonitor Zuid-Holland. Deze kunt u vinden op www.zuid-holland.nl/coronavirus onder het

kopje Regionale Economie. Op 3 april is Coronamonitor #2 gepubliceerd. Graag verwijzen wij u ook naar de vorige updates die u van GS heeft

ontvangen.

Greenports

Crisisorganisatie tuinbouwsector in Nederland

Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende

organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de coronapandemie in te dammen. Ze

werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.  

Hiervoor is een regiegroep ingesteld. Adri Bom-Lemstra maakt als voorzitter van Greenports Nederland deel uit van de regiegroep. Die bestaat

naast Greenports Nederland uit VNO-NCW en de Topsector. Ook brancheorganisaties als Glastuinbouw Nederland, Royal Flora Holland en het

GroentenFruit Huis zijn aangehaakt.  

Deze landelijke organisatie is opgebouwd uit taskforces voor Financiën, Arbeid en Logistiek. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een

vierde taskforce voor Scenario’s. Daarin wordt gekeken naar de impact van de crisis op de toekomst. U hoort meer hierover in een volgende

update. De Provincie Zuid-Holland is ambtelijk bij alle taskforces aangehaakt in het kernteam. (Hieronder volgt een update vanuit de

taskforces.)

Brandbrief

Namens de crisisorganisatie van de tuinbouw stuurde de Regiegroep op donderdag 2 april de brandbrief  (opgesteld en onderbouwd door

GroentenFruit Huis) naar minister Schouten van LNV. De sector bepleit een Noodfonds voor zwaar gedupeerde bedrijven in teelt en handel om

hun liquiditeit te garanderen en faillissementen te voorkomen. Aanvullend is een interventieregeling nodig voor alle groenten- en

fruitproducten. Ook is extra garantie vereist voor de handelskredietverlening en een additioneel noodfonds van de EU. Tot slot wordt

financiële ondersteuning gevraagd voor initiatieven tegen voedselverspilling en stimulering van de consumptie van groenten en fruit.

http://www.zuid-holland.nl/coronavirus
http://www.zuid-holland.nl/coronavirus
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Overige ontwikkelingen

Lockdown andere werelddelen treft sierteeltsector

Steeds meer Afrikaanse landen gaan in lockdown. Dit heeft grote consequenties voor de productie en verwerking van stekken en andere

uitgangsmaterialen. Deze komen onder meer uit landen als Oeganda, Kenia en Zimbabwe, maar ook uit bijvoorbeeld India. Doordat personeel

niet meer aan het werk mag, stokt de productie aldaar. Dit treft in eerste instantie het uitgangsmateriaal voor de sierteelt maar zal op langere

termijn ook impact hebben op de productie en levering van groentezaden. We bespreken dit probleem via het ministerie van LNV om te kijken

of hier via diplomatieke weg iets aan gedaan kan worden.  

Meldpunt oneerlijke handelspraktijken

Er komt een meldpunt Oneerlijke handelspraktijken bij Greenports Nederland. Dat voorstel kreeg groen licht bij de Regiegroep. Er is al een

‘loket’ voor dergelijke signalen bij LTO Nederland. Dat functioneert al langer en functioneert als waarschuwing naar alle ketenpartijen om

zaken aan te kaarten bij ACM. Er zijn signalen dat er in deze crisisperiode vaker eenzijdig contracten worden gewijzigd of niet worden

nagekomen.

 

Openstelling PPS call topsectoren en MIT regeling

De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Water & Maritiem openden op 1 april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep

voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in

2021. Het beschikbare budget is circa € 15 miljoen per jaar. Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven,

brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken.  

De topsectoren hebben - ondanks de gevolgen van het coronavirus - ervoor gekozen om vast te houden aan de geplande openstelling van de

oproep. Annulering van de openstelling zou betekenen dat innovaties, die van belang zijn voor de lange-termijnontwikkeling van de sectoren,

stil komen te vallen. Bij de openstelling is rekening gehouden met de coronacrisis: partijen krijgen langer de tijd om een projectvoorstel in te

dienen. Vanaf 7 april kunnen mkb’ers ook weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren,

kortweg de MIT regeling.

Initiatieven en maatregelen

 

Startup in Resilience programma

De Provincie Zuid-Holland heeft met meerdere partners het Start Up in Resilience programma gelanceerd. Ook de glastuinbouw wordt hiervan

op de hoogte gebracht en zodoende kunnen er casussen worden ingebracht. Startups kunnen zich op deze casuïstiek inschrijven.

 

Matchen van vraag en aanbod bij arbeid
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De nieuwe platforms Help ons Oogsten en het Platform Personeel Coronacrisis trekken veel aandacht van zowel het publiek als de pers. Zo’n

170 bedrijven hebben een vraag voor personeel uitstaan en er zijn zo’n 2.750 mensen die zich aanbieden, naast veel uitzendbureaus. Het lijkt

er vooralsnog op dat het aanbod groter is dan de vraag. Veel bedrijven geven aan op relatief korte termijn (half april) een toename van de

arbeidsvraag te verwachten.  

 

Samen tegen voedselverspilling

SamenTegenVoedselverspilling opende op 1 april een ‘B2B marktplaats en meldpunt’ om inzicht op te halen, met stakeholders en partijen in

gesprek te gaan over oplossingen, en parallel te werken aan een structurele marktplaats en anti-verspillingsplatform. O.a. GroentenFruithuis

en FNLI steunen de intentie van harte, en zullen leden oproepen aan te sluiten en een bijdrage te leveren.

Update uit de Taskforce Financiën

 

Borgstellingsfonds

Er leven veel vragen over de noodkredietregeling. Ook al is in meerdere nieuwsbrieven vanuit Greenports Nederland en andere

brancheorganisaties informatie verspreid over de noodkredietregeling. Gelet op alle vragen heeft de Taskforce Financiën van de landelijke

crisisorganisatie nogmaals toelichting gegeven op de regelingen. Dit bericht is samen en in afstemming met de banken opgesteld.  

Oproep Afsluitprovisie

De Taskforce Financiën vanuit het landelijke crisisteam ondersteunt de oproep van topman Wiebe Draijer van de Rabobank om de

afsluitprovisie af te schaffen.

 

Impact crisis heel divers

Bedrijven gespecialiseerd in de belevering van foodservicebedrijven en buitenlandse groothandel zagen hun markt volledig instorten door het

sluiten van de horeca en bijvoorbeeld bedrijfskantines. Enkele van hen hebben tonnen schade per week bij omzetverliezen van 40 tot 95%. Het

versproduct is niet te bewaren of via andere verkoopkanalen te slijten. De afzet via supermarkten piekte, maar kent extra kosten. Het

winkelaanbod van verse groenten en fruit zal ‘schraler’ worden. De oorzaken zijn divers. Wereldwijd gaan meer landen in lockdown, met

gevolgen voor de toelevering van verse groenten en vooral fruit. Transportmogelijkheden zijn beperkter, duurder en risicovoller (wegens

aanpassingen van kredietverzekeringen). Consequentie is een zeer grillige markt. Er zijn overschotten (en voedselverspilling), terwijl bij andere

producten tekorten ontstaan.

Schadebeeld

Voor tal van bedrijven in de voedingstuinbouw bieden de huidige steunmaatregelen van het kabinet onvoldoende soelaas. In de

foodservicemarkt bedraagt de geraamde directe schade 30 miljoen euro in enkele maanden, oplopend naar 60 miljoen euro als dit

marktsegment in Nederland langer op slot blijft. Omdat ook in het buitenland deze markt - met een exportomvang van 1,8 miljard euro -  



 

8

 Impact op dossier Ondernomen en/of voorgenomen acties
gesloten is, is de totale schade fors hoger. De omzetschade kan oplopen van 1 miljard tot 2 miljard euro. Als ook de afzet naar buitenlandse

retailkanalen wegvalt, zal de gevolgschade nog veel verder oplopen. Door deze marktontwrichting gaat veel (geoogst) product verloren, met

een waarde van naar schatting 200 miljoen euro. Dit bedrag zal bij langere duur van de crisis snel verdubbelen, doordat de hoeveelheid niet te

oogsten of te vernietigen product snel toeneemt. Dit is niet te voorkomen, ondanks inspanningen van de sector zelf met onder meer de

campagne ‘Zorgt u voor elkaar? Zorgen wij voor uw groenten en fruit.’

Update uit de Taskforce Arbeid

 

Knelpunten in NOW

Er vond 2 april overleg plaats met de ministers van SZW en LNV over de NOW-regeling. Deze is op een aantal punten niet toereikend voor de

land- en tuinbouw. Concrete voorbeelden waarom deze regeling niet altijd goed toe te passen is, zijn onder meer via Glastuinbouw Nederland

verzameld en meegegeven voor het overleg, waarbij LTO Nederland en VNO-NCW betrokken waren. De noodzaak tot bijstelling van de NOW-

regeling werd onderstreept met een noodkreet vanuit de boomkwekerij. Ook hier geldt dat de tuinbouw juist in het voorjaar veel omzet maakt

(tot meer dan 70% van de jaaromzet) en dat de huidige NOW-regeling daar geen rekening mee houdt. Daarnaast voorziet de regeling

onvoldoende in mogelijkheden voor gebruikmaking door werkmaatschappijen. Steeds meer bedrijven kennen namelijk een dergelijk structuur.

 

Veilig werken

Ondanks de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, gaat bij veel bedrijven in de tuinbouwketens het

werk volop door. Stigas geeft tips hoe aandacht te besteden aan veilig werken en hoe bijvoorbeeld hygiëneprotocollen en de 1,5-meter-eis zijn

in te vullen. Naast algemene voorlichting, geeft de site Stigas informatie voor werkgevers en werknemers. De Taskforce Arbeid van de

crisisorganisatie roept op de maatregelen na te leven.

 

Coronapagina Werkgeverslijn

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft, net als LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland, een ‘coronapagina’ met daarop informatie

over communicatie met Poolse arbeidsmigranten. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert ook wekelijks een webinar over de impact

van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector.  

Update uit de Taskforce Logistiek

 

Ondersteun de vrachtwagenchauffeurs

Om de ongekende crisissituatie in de wegtransportsector te verlichten, roepen ESC en CLECAT de lidstaten op chauffeurs te ondersteunen. Die

hebben het momenteel zwaar door de gevolgen van COVID-19. ESC (als vertegenwoordiger van de opdrachtgevers van transport,

ladingverzenders en ladingontvangers) en CLECAT (de organisatie van logistiek dienstverleners) roepen leden op respect te tonen voor
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chauffeurs en de richtlijnen te volgen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit kan door op laad- en losplaatsen de

aanbevelingen op te volgen die beschreven zijn en verstandige keuzes te maken om jezelf en anderen te beschermen.

Cultuur & Erfgoed Probiblio: Alle Zuid-Hollandse openbare bibliotheken zijn gesloten tot 28 april. Het 

interbibliothecair leenverkeer is opgeschort tot 28 april.   

 

 

   

Probiblio: we zijn in gesprek met Probiblio over de

consequenties van de sluiting van de bibliotheken

voor de uitvoering van de gesubsidieerde

activiteiten van Probiblio.

 

Subsidies: we gaan kijken naar mogelijkheden voor

maatwerk zodat instellingen in de cultuureducatie

en participatie-sector niet automatisch hun

subsidies hoeven terug te betalen aan het einde

van het jaar.

Toerisme • De eerder verwachtte krimp van 15% dit jaar voor toerisme en recreatie ligt zeer 

waarschijnlijk hoger.   

• Bezettingsgraden in de hotels is nu gedaald naar 12% (was vorige week nog 40% 

tegenover 70-80% vorig jaar), verwachting van 30% lagere omzet dit jaar in 

Horeca. 

• Er is (nog) geen verbod op binnenlandse vakanties; reizen wordt wel sterk 

afgeraden. Er is onduidelijkheid omdat de bepalingen in de ‘noodverordeningen’ 

van de veiligheidsregio’s verschillen t.a.v. toeristische overnachtingen. Zo zijn in 

veiligheidsregio Rijnmond recreatieve overnachtingen verboden en denkt 

Holland-Midden hierover na. 

• De Keukenhof gaat dit jaar niet open en ook Kinderdijk is zeker tot eind april 

gesloten. Financiële problemen zijn voorzien omdat zij sterk afhankelijk zijn van 

inkomsten door bezoekers. 

o Keukenhof: er zijn dit jaar geen inkomsten terwijl het grootste deel van 

de kosten al is gemaakt. Het verlies gaat helaas verder dan alleen 

Keukenhof: het raakt 1.300 tijdelijke medewerkers, en mensen die 

werken in het busvervoer, het toerisme en de bloembollen– en 

bloemensector zelf. De continuïteit van Keukenhof komt echter niet in 

gevaar.   

o Kinderdijk: het onderhoud in Werelderfgoed Kinderdijk wordt 

grotendeels betaald uit de inkomsten van het toerisme. Directeur Cees 

van der Vlist doet namens de hele erfgoedsector, met Werelderfgoed 

Acties:

• 2 April hebben de gedeputeerden van

Recreatie en Toerisme van de 12

provincies elkaar gesproken over de

ontstane situatie door de getroffen

overheidsmaatregelen en de gevolgen

daarvan voor de toeristische sector.

Vanuit het IPO is een gezamenlijke brief

verzonden aan Mona Keijzer (Min EZK)

waarin de zorgen worden geuit over het

effect op korte en langere termijn voor

deze voor de landelijke en regionale

economie en werkgelegenheid in deze

sector. Publicatie op website IPO op 6

april. De brief bevat drie voorstellen:

1. Verschaf de recreatiesector toegang tot

de Beleidsregel Tegemoetkoming

Ondernemers Getroffen sectoren COVID-

19.  

2. Realiseer een landelijk garantiefonds.

3. Stel een gezamenlijke Taskforce

Vrijetijdseconomie- COVID-19 in
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Kinderdijk als concreet voorbeeld, een oproep aan de rijksoverheid om

extra middelen beschikbaar te stellen om door deze crisis heen te

komen.  

• Verlies in toeristische bestedingen in het Paasweekend wordt landelijk geschat

op 800 miljoen Euro (NBTC, op basis van cijfers 2019). Bijna zes op de tien

Nederlanders heeft hun vakantieplannen voor de zomer uitgesteld en bijna de

helft twijfelt of zij dit jaar op vakantie gaan gezien de maatregelen in sommige

landen.

• Er wordt een landelijk hersteloffensief

voor na de corona-crisis uitgewerkt door

o.a. NBTC, verschillende DMO’s, Gastvrij

Nederland en Kennisnetwerk Destinatie

Nederland. Ook overheden worden nauw

betrokken.

• Medio april wordt in GS de startnotitie

Toerisme besproken. De dialoog met de

regio’s wordt spoedig gestart op basis van

de beleidsuitgangspunten. Daarbij wordt

speciale aandacht gegeven aan

maatregelen die nodig zijn door de

coronacrisis en de wijze waarop we de

getroffen ondernemers kunnen

ondersteunen aanvullend op het

noodpakket vanuit het Rijk en

gemeenten. Het kennisnetwerk (data

alliantie Zuid-Holland) is reeds benaderd

om de kennisbehoefte van onze partners

te inventariseren.

Haven Industrieel 

Complex (HIC) 

Netherlands Maritime Technology (NMT), de brancheorganisatie voor Maritieme

Technologische sector heeft een hulplijn ingesteld voor de bedrijven in de sector. NMT

werkt daarbij nauw samen met Nederland Maritiemland die alle brancheorganisaties op

maritiem gebied verbindt. Inmiddels heeft de maritieme industrie, onder leiding van

NMT, de overheid opgeroepen tot maatregelen. De Nederlandse scheepswerven en hun

toeleveranciers kampen met acute vraaguitval. De sector had het al niet makkelijk en de

coronacrisis verzwakt de industrie verder. De sector is blij met de steunmaatregelen van

het kabinet, waaronder compensatie van loonkosten en uitstel van betaling van

belasting. Maar voor de maritieme industrie geldt dat de gevolgen van de crisis nog

minstens twee jaar zullen voortduren. Dit komt omdat er vaak vertraging zit in het

orderherstel. De sector heeft behoefte aan een verdere verruiming van de

garantieregelingen, zoals voor exportkredietgaranties als binnenlandse bankrekeningen.

Wanneer banken geen kredietlijnen openhouden en daarmee de liquiditeit garanderen,

is er een groot risico dat bedrijven omvallen. Daarnaast roepen de brancheorganisaties

Wij blijven met de sector in gesprek over de

huidige situatie en kijken waar de provincie een

helpende hand kan bieden.
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defensie op om het plaatsen van orders bij de Nederlandse industrie te versnellen (bron:

Financieel Dagblad, 3 april 2020).

 

De sector loopt ook tegen onduidelijkheden aan met betrekking tot wet- en regelgeving.

Als gevolg van de Corona uitbraak zijn casco’s van binnenvaartschepen die in het

buitenland worden gebouwd vertraagd waardoor de EU Stage V overgangstermijn voor

de inbouw van CCR2 motoren overschreden zal worden. NMT is in samenwerking met

Lloyd’s Register in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de overgangstermijn te verlengen.  

 

In de zeescheepsnieuwbouw is de verwachting dat projecten vertraging op zullen lopen.

NMT is in overleg met haar Europese partners om een voorstel aan IMO te doen.

Strekking van het voorstel is om schepen die vertraging oplopen en daarom bij oplevering

aan nieuwe eisen zouden moeten voldoen de mogelijkheid te geven om onder de huidige

regels te worden opgeleverd. Immers: de ontwerpen en alle keuringen zijn al afgerond en

ook alle equipment is al besteld en vaak ook geleverd.

(5) Versterken natuur in Zuid-Holland

Stikstofproblematiek    Wij zullen Provinciale Staten actief blijven informeren over dit dossier. In april zullen wij 

een nieuwe stand van zakenbrief aan uw Staten toesturen. 

Reeds ingeplande overleggen hebben zoveel

mogelijk doorgang via videocalls. Zo heeft er op

donderdag 2 april jl. een gesprek plaatsgevonden

tussen gedeputeerden Baljeu en Bom-Lemstra met

de landbouwsector over het stikstofdossier.

Daarnaast heeft gedeputeerde Baljeu op vrijdag 3

april jl. overleg gevoerd met andere sectoren die

ook aangesloten zijn bij de zogenaamde

sectortafel die is ingericht naar aanleiding van de

stikstofproblematiek.

Landbouw In de vorige update hebben we uitvoerig geïnformeerd over de effecten van de huidige Coronacrisis op de landbouwsector in Nederland en

Zuid-Holland en specifiek over de effecten voor de netwerken waar de provincie een belangrijke bijdrage aan levert, zoals de voedselfamilies

en de Groene Cirkels. Na het inventariseren van de effecten zal de komende periode in het teken staan van het zoeken van samenwerking met

andere overheden en partners om de effecten voor de landbouw te mitigeren. Ondertussen zitten we niet stil en signaleren we ook kansen.

Daar springen we op in.

 

Provincie sluit aan op landelijke sprong in Korte Ketens
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De Covid-19 maatregelen hebben ertoe geleid dat de horeca de deuren moet sluiten. Tegelijkertijd zien bestaande korte keten initiatieven

zoals Rechtstreex de afgelopen weken hun omzet stijgen en grijpen het momentum aan om op te schalen en een rol te spelen in het verwerken

van overschotten. Nieuwe korte keten initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Lokale producenten, van bakker tot boer, zien hun

afzet wegvallen door de sluiting van de horeca. Als gevolg hiervan slaan zij de handen ineen om nieuwe korte ketenconcepten in de markt te

zetten.

  

Dit momentum en alle mooie initiatieven wil de provincie Zuid-Holland graag ondersteunen. Op de korte termijn om oplossingen voor de

huidige crisis te faciliteren, maar ook voor de langere termijn. Noodzaak is nu om te komen tot regie over deze ontwikkelingen, want:

• Door de toename in aanbod in de korte keten is het van belang de vraag te stimuleren via marketing en communicatie;

• Nieuwe initiatieven hebben ondersteuning nodig, soms financieel, soms bij het opzetten van het netwerk en kennisontwikkeling;

• Bestaande initiatieven hebben ondersteuning nodig om op te schalen én moeten in positie gebracht worden om nieuwe initiatieven te

helpen met opschalen.

  

Taskforce Korte Keten (ondernemers, Rabobank, LNV, RVO, LTO) komt nu met een landelijk plan om in te spelen op het momentum voor een

versnelde regionalisering van ons voedselsysteem. Voor Provincie Zuid-Holland ligt hier nu de kans om voor korte keten-leveranciers een

volgende stap te zetten naar een goed en schaalbaar verdienmodel en om haar inwoners kennis te laten maken met voedsel uit de regio.

Daarmee kunnen we de sprong versnellen naar een duurzaam en circulair voedselsysteem in Zuid-Holland. Bovendien liggen er kansen om te

leren van het opzetten en opschalen van een dergelijk handelsplatform voor andere (circulaire) initiatieven, en in contact te komen en te leren

van best-practices van andere provincies.  

  

Provincie Zuid-Holland sluit zich aan bij het regieloket van de Taskforce Korte Keten door:

• In-kind bij te dragen vanuit de provincie en de Voedselfamilies Zuid-Holland met communicatie, regie en kennisdeling op regionaal

niveau en afstemming met het landelijke regieloket.

• Bij te dragen aan de landelijke campagne en het regieloket met een eenmalige financiële bijdrage van 10.000 euro. Het initiatief wordt

ook financieel ondersteund door provincie Noord-Brabant en Gelderland, Gemeente Almere, Stichting Doen, Rabobank en LNV.

 

Natuur Voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot natuur, verwijzen wij naar de vorige

update die u van GS heeft ontvangen.

 

 

Beheer en onderhoud 

recreatie- en 

natuurgebieden

Onder (7) Gezond en veilig Zuid-Holland vindt u onder het kopje Beheer en onderhoud

recreatie- en natuurgebieden de laatste stand van zaken

 

(6) Sterke steden en dorpen
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Projectlocatie 

Valkenburg en 

Zuidplaspolder

Voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Projectlocatie Valkenburg en de 

Zuidplaspolder, verwijzen wij u naar de vorige updates die u van GS heeft ontvangen.

Bouwsector en 

woningcorporaties 
Met de bouwsector en woningcorporaties blijven wij in contact over mogelijke gevolgen

van de coronacrisis. De laatste ontwikkelingen vindt u in de vorige updates die u van GS

heeft ontvangen

 

Woningbouwimpuls Laatste nieuws met betrekking tot de Woningbouwimpuls vindt u in de vorige updates

van GS.  

 

BO MIRT Zuidwest 

Nederland/MoVe 

 

Onder (2) Bereikbaarheid vindt u een update over het BO MIRT en het

gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking Rotterdam – Den Haag. Het is nog niet

duidelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor de verstedelijkingsopgave. We volgen de

ontwikkelingen nauwgezet.  

 

 

(7) Gezond en veilig Zuid-Holland

Groenparticipatie   De informatie over afgelaste activiteiten vindt u in de vorige update van GS.  

Recreatie- en 

natuurgebieden 
In de laatste update hebben we u geïnformeerd drukke natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. Het volledige overzicht van deze drukke

gebieden is te vinden op de websites van Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap.

 

Met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap is contact geweest over het afgelopen warme weekend. Onderstaand

de reacties van deze organisaties over de ervaringen van afgelopen weekend:   

 

Staatsbosbeheer:

Ondanks de adviezen van afgelopen weekend om thuis te blijven, was het druk in de natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. In

samenwerking met politie en gemeentes zijn veel parkeerplaatsen afgesloten waardoor er een ontmoedigingsbeleid was om naar deze

gebieden te komen. Dit werkte goed. Toch kwamen vervolgens veel mensen op de fiets, waardoor het alsnog druk werd. Deze plekken zijn

geïnventariseerd en worden doorgegeven aan de betreffende gemeentes met het advies deze ook af te zetten voor komend weekend. Er zijn

veel telefoontjes geweest met vragen over de afsluitingen, zoals over de fietspontjes in Hof van Delfland, waar grote opstoppingen waren,

ondanks de duidelijke bebording en infopanelen. Verder is er in een aantal gebieden met drones gevlogen door de politie om groepjes op te

sporen. Dit was met name in de avond en nacht van belang en succesvol om "anti-corona" feestjes te lokaliseren. De meeste problemen waren

dit weekend met jeugd in groepsverband (hier is ook op verbaliseerd), foutief geparkeerde auto's (stremmingen doorgang hulpdiensten of

schade aan gazons veroorzakend) en een toename aan fietsverkeer waardoor er op plekken opstoppingen waren. Daarnaast was er dit

weekend een grote toename in waterrecreatie, hier moet meer aandacht voor komen.

Tot slot verloopt de samenwerking tussen gemeente, politie en onze boa's zeer goed. Er wordt veel samengewerkt, er is veel contact en

afstemming.

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/update-coronavirus-en-de-natuur?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_campaign=rlmn&utm_content=nl01
https://www.zuidhollandslandschap.nl/veelgestelde-vragen-over-wandelen-tijdens-de-coronacrisis
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Zuid-Hollands Landschap:

Afgelopen weekend was het relatief rustig in onze gebieden.  

We hebben in totaal zes personen aan moeten spreken op het houden van onvoldoende afstand en één groep jeugd in verband met

samenscholing.  

Er zijn verder geen incidenten geweest door Corona gerelateerde drukte.  

Alle parkeerplaatsen aan de kust en delen van het strand waren gesloten. Dit was en is een goede en effectieve maatregel om te voorkomen

dat teveel mensen de gebieden bezoeken.  

Rondom de gebieden op de wegen en fietspaden was het wel druk. Er waren veel fietsers, groepen wielrenners en groepen motoren die zich

niet aan de afstand regel hielden.

Natuurmonumenten:

Op het Rotterdams platteland zijn posters opgehangen bij de uitkijkpunten Ackerdijk en omstreken. De BOA heeft regelmatig gesurveilleerd.

Het was rustig, mensen hielden zich goed aan de regels, wel was er een toename van het aantal fietsers.

Op de Zuid-Hollandse Eilanden heeft de Politie uit Rotterdam geholpen. Er waren verschillende wegen en parkeerplaatsen afgesloten. We zijn

blij met de aanwezigheid van de Politie.   Op zondag was het rustiger dan op zaterdag. Slechts enkele groepjes hangjeugd en families

aangesproken die zich niet aan de regels hielden.

Bij de Nieuwkoopse plassen waren alle gebieden afgesloten door de gemeenten. Op het water was het wat drukker, maar niet extreem.

Recreatiegebied Vlietland:

Bij recreatiegebied Vlietland is afgelopen weekend de pont bij de Vlietlandbrug stilgelegd. Er waren teveel recreanten die van de pont gebruik

wilden maken. Om de veiligheid en gezondheid van mensen te waarborgen en te voorkomen dat de veiligheidsregio zich genoodzaakt zou zien

een dwangsom op te leggen, is door de provincie besloten de pont stil te leggen. In afstemming met de gemeente is besloten om de pont ook

in het paasweekend ook aan de kant te houden. De maatregel zal gelden vanaf vrijdag ochtend (10 april) tot en met maandag avond (13 april)

Recreatie   Onder (1) Samenwerken aan Zuid-Holland vindt u onder het kopje ‘Interprovinciaal’ de 

gezamenlijke brief van de 12 provincies met betrekking tot de Recreatieve en Toeristische

sector.

 

Omgevingsdiensten 

  

DCMR 

ODZHZ (Zuid-Holland- 

Zuid)

ODH (Haaglanden) 

Groene VTH

Bij de vrijeveld controles wordt er ook op gelet of de bezoekers in de natuurgebieden zich

houden aan de afspraken in de gemeentelijke noodverordeningen zoals voldoende

afstand houden en geen groepsvorming.  

  

ODH
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ODMH (Midden- 

Holland) 

ODWH (West-Holland) 

 

De groene vergunningverlening gaat, doordat er volledig digitaal gewerkt wordt, vrijwel

volledig vanuit huis onverkort door. Nieuwe aanvragen relevant voor het stikstofdossier

hadden de achterliggende week vooral betrekking op aanvragen in het kader van het

stikstofregistratiesysteem (SSGS). Andere aanvragen komen mondjesmaat binnen

Omgevingswet Voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot omgevingswet, verwijzen wij naar de 

lid-GS-brief die u van gedeputeerde Potjer heeft ontvangen over uitstel van de invoering

omgevingswet.

II. Provinciale organisatie

Bedrijfskritische 

processen 

Zie eerder verstrekte updates. Hoewel de thuiswerksituatie met drie weken is

verlengd, heeft het Continuïteitsteam scenario’s

opgesteld over wat het gefaseerd weer in gebruik

nemen van het Provinciehuis zou betekenen.   


