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Overzicht 21 april actualiteit n.a.v. ontwikkelingen

coronavirus

 

Geachte Statenleden,

In de afgelopen week is het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen verder

gedaald. De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan lijken effect te

hebben. Tegelijkertijd is nu al duidelijk dat onze samenleving nog lange tijd met beperkingen te

maken zal hebben. Op verzoek van het kabinet werken sectoren en brancheorganisaties


momenteel aan plannen voor het laten functioneren van bedrijven en instellingen in een

samenleving waarin we afstand moeten houden. Ook het ambtelijk continuïteitsteam van de

provincie Zuid-Holland verkent hoe het provinciehuis in de anderhalvemetersamenleving

gefaseerd open zou kunnen worden gesteld en welke praktische regelingen daarvoor nodig zijn.

Vorige week hebben wij u een eerste overzicht gestuurd van maatregelen waarmee

Gedeputeerde Staten de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis in onze

provincie proberen op te vangen. Dit keer sturen we u bij deze wekelijkse informatiebrief over

ontwikkelingen rond de aanpak van de coronacrisis weer een overzicht met actualiteiten op alle

provinciale dossiers. Uiteraard werken wij verder aan maatregelen om de gevolgen van de crisis

te dempen. Als we nieuwe maatregelen hebben uitgewerkt zullen we u daarover informeren.

Stand van zaken Rijksoverheid

Het kabinet heeft op woensdag 15 april bekend gemaakt dat zij de sierteelt, specifieke


onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet komt voor schade die

is geleden door de uitbraak van het coronavirus. Veel bedrijven in deze sectoren hebben te

maken met een acute vraaguitval door het wegvallen van afzet- en exportmarkten. Het kabinet

steunt deze sectoren met 650 miljoen euro. Nadere informatie over dit steunpakket kunt u vinden

op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/650-miljoen-voor-aanvullende-

maatregelen-agrarische-sector-op-noodpakket

Op 15 april heeft het kabinet ook aanvullende maatregelen genomen om de culturele sector te

ondersteunen. Met 300 miljoen euro wil het kabinet vitale culturele instellingen door de crisis
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heen helpen en werkgelegenheid in deze sector zoveel mogelijk behouden. Meer informatie kunt

u lezen in de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/15/aanvullende-

ondersteuning-culturele-en-creatieve-sector

Gedeputeerde Staten zijn blij met deze aanvullende steun vanuit het kabinet voor twee

belangrijke sectoren in onze provincie.

Stand van zaken Provincie Zuid-Holland

In de bijlage bij deze brief vindt u een geactualiseerd overzicht van ontwikkelingen op de

provinciale inhoudelijke dossiers. In het overzicht staat alleen de actuele informatie vermeld. Via

de links bovenaan het document kunt u eerder verstrekte informatie terugvinden. Bij dit overzicht

is ook een presentatie toegevoegd over de effecten van de coronacrisis op het openbaar vervoer

in Zuid-Holland. Met deze informatie komen Gedeputeerde Staten graag tegemoet aan vragen

die over dit onderwerp leven. De presentatie is eerder gedeeld met wethouders in gebieden waar

de provincie Zuid-Holland OV-concessies heeft lopen. Verder zijn de antwoorden op de

Statenvragen 3608 over ‘Buslijn 10 Dordrecht’ en de Statenvragen 3610 over ‘Economische

schadebeperking corona’ bijgevoegd.

Op donderdag 16 april heeft de provincie Zuid-Holland, samen met de Economic Board Zuid-

Holland, het InnovationQuarter en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, weer een nieuwe

Coronamonitor gepubliceerd. In deze derde Coronamonitor vindt u actuele informatie over de

impact van de coronacrisis op de Zuid-Hollandse economie. De monitor is te vinden op onze

provinciale website; op de pagina www.zuid-holland.nl/coronavirus, onder het kopje ‘concurrerend

Zuid-Holland’.

In het recente Paasweekeinde hebben medewerkers van de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI)

ondersteuning verleend in monitoring en beheersing van verkeersstromen richting kust en

recreatiegebieden, toezicht gehouden op recreatieve vaarroutes en extra inzet gepleegd op

informatievoorziening richting waterrecreanten. In het komend weekeinde, dat vanwege

Koningsdag wederom langer is, zullen dezelfde maatregelen worden genomen.

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
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Bijlagen:

1. Informatie Actualiteit Coronacrisis Zuid-Holland 21 april 2020

2. Presentatie effecten coronacrisis op het Openbaar Vervoer in Zuid-Holland

3. Beantwoording Statenvragen 3608 ‘Buslijn 10 Dordrecht’

4. Beantwoording Statenvragen 3610 ‘Economische schadebeperking corona’


