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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Inventarisatie 28 april maatregelen PZH Corona

virus

 

Geachte Statenleden,

Het kabinet heeft op 21 april jl. laten weten dat de meeste maatregelen om de verspreiding van

het coronavirus tegen te gaan worden verlengd tot 20 mei. Wel zijn enige versoepelingen

aangekondigd, zo kunnen basisscholen en de kinderopvang weer open vanaf 11  mei en krijgen

jongeren onder de 18 jaar vanaf 28 april meer ruimte om te sporten. Het verbod op (vergunnings-

plichtige) evenementen en publieke bijeenkomsten wordt verlengd tot 1 september en bezoek in

verpleeghuizen blijft voorlopig nog niet mogelijk. Gedeputeerde Staten beseffen dat deze

verlenging van restricties veel veerkracht vraagt van inwoners, bedrijven en instellingen in onze

provincie.

Zoals u weet, werken wij aan maatregelen om de maatschappelijke en economische gevolgen

van de coronacrisis in onze provincie te dempen. In deze wekelijkse brief aan Provinciale Staten

informeren we u over enkele hoofdzaken van de afgelopen dagen en sturen we u een

geactualiseerd overzicht van het maatregelenpakket waarmee wij de gevolgen van de crisis

proberen op te vangen.

Stand van zaken Rijksoverheid

Het kabinet heeft op donderdag 22 april maatregelen aangekondigd om infrastructurele projecten

draaiende te houden en waar mogelijk versneld uit te voeren. Een taskforce van Rijkwaterstaat


en bouwers gaat in kaart brengen welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en

welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. Daarnaast wordt ingezet op

versnelling van asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden bij projecten die nu al in

uitvoering zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden in de brief die de minister van Infrastructuur


en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/22/aanpak-infrasector-tijdens-

corona-crisis
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Stand van zaken Provincie Zuid-Holland

In de bijlage vindt u een geactualiseerd overzicht van maatregelen waarmee Gedeputeerde

Staten bij willen dragen aan het opvangen van de maatschappelijke en economische gevolgen

van de coronacrisis in onze provincie. De maatregelen 1 tot en met 16 uit dit overzicht hebben we

eerder met u gedeeld, de overige maatregelen zijn nieuw. Zoals u kunt zien, gaat het om zaken

als financiële ondersteuning van de lokale journalistiek, het zoveel mogelijk door laten gaan van

lopende projecten en aanbestedingen, monitoring van ontwikkelingen in natuur- en

recreatiegebieden en een inventarisatie van lopende subsidies in de recreatiesector. Wij werken

aan verdere maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te dempen en zullen u binnenkort

weer over vervolgstappen informeren.

Naast het maatregelenoverzicht zijn ook de antwoorden op de Statenvragen 3612

‘Werkomstandigheden en informatievoorzieningen arbeidsmigranten in coronacrisis’ bijgevoegd.

Verder heeft een groot aantal partijen op 22 april de verklaring ‘Samen doorbouwen aan

Nederland’ ondertekend. De ondertekenaars willen voorkomen dat projecten voor woningbouw

vertraagd worden of stil komen te liggen. Daarvoor hebben zij onder andere afspraken gemaakt

over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen

en het delen van eventuele risico’s. De verklaring is ondertekend door partijen uit de wereld van

de bouw- en technieksector, banken, brancheverenigingen en de overheid. Tot de

ondertekenaars behoren twee ministeries, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het

Interprovinciaal Overleg (IPO). De verklaring en nadere informatie daarover kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/22/gemeenschappelijke-verklaring-samen-

doorbouwen-aan-nederland

Naar aanleiding van het besluit van het kabinet om het verbod op evenementen te verlengen tot 1

september laat het ambtelijk continuïteitsteam van de provincie Zuid-Holland momenteel in kaart

brengen welke mogelijkheden er zijn om bijeenkomsten virtueel, via een webinar, plaats te laten

vinden. Als er vanuit Provinciale Staten interesse is om een webinar te organiseren, kunt u via de

griffie advies krijgen van het team Evenementen van de provincie Zuid-Holland.

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, voorzitter,

 

 

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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Bijlagen:

1. Concrete maatregelen provincie Zuid-Holland versie 24 april 2020 bestrijding gevolgen

coronacrisis

2. Beantwoording Statenvragen 3612 Werkomstandigheden en informatievoorzieningen

arbeidsmigranten in coronacrisis


