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Overzicht 12 mei actualiteit n.a.v. ontwikkelingen
coronavirus
Geachte Statenleden,
Het kabinet heeft op 6 mei jl. versoepelingen aangekondigd van de maatregelen om verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan. Al eerder was bekend gemaakt dat basisscholen en de
kinderopvang op 1 1 mei open gaan. Vanaf 1 1 mei is ook de uitoefening van de meeste
contactberoepen weer mogelijk, waarbij gewerkt wordt op basis van afspraken en het werk zoveel
mogelijk op anderhalve meter moet worden georganiseerd. Verder mogen ook bibliotheken hun
deuren weer openen. Voor de periode na 1 1 mei heeft het kabinet een stappenplan
gepresenteerd waarin geschetst wordt hoe sectoren tot 1 september steeds meer ruimte kunnen
krijgen. Bij dit alles blijft het uitgangspunt: vermijd drukte en houd anderhalve meter afstand. Het
versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Gedeputeerde Staten
zijn blij met het perspectief dat de samenleving en onze economie wordt geboden. Wij beseffen
tegelijkertijd dat er sectoren teleurgesteld zijn omdat ze nog langer met beperkingen te maken
krijgen. Wij staan in contact met sectoren, bedrijven en organisaties in onze provincie om te
kijken hoe wij bij kunnen dragen aan het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis.
Bij deze wekelijkse informatiebrief over ontwikkelingen rond de aanpak van de coronacrisis sturen
wij u weer een overzicht met actualiteiten op alle provinciale dossiers. Uiteraard werken wij verder
aan maatregelen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Als we nieuwe maatregelen hebben
uitgewerkt, zullen we u daarover informeren.
Stand van zaken Rijksoverheid
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 mei een brief naar de Tweede
Kamer gestuurd waarin hij nadere informatie geeft over de stapsgewijze versoepeling van de
maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. De brief kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/06/kamerbrief-covid-19-updatestand-van-zaken Informatie over de gefaseerde aanpak van de versoepeling vindt u op de
pagina’s 1 -12 van deze brief.
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Op 7 mei heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer per
brief geïnformeerd over de impact van de coronacrisis op de land-, tuinbouw- en visserijsectoren.
Ook gaat zij in op de acties die het kabinet in dit kader onderneemt. Deze brief kunt u vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z08070&did=2020D1
7238
Verder heeft het kabinet op 8 mei bekend gemaakt dat 750 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt
voor overbruggingskredieten voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte
(van 10.000 tot 50.000 euro). Deze regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona
garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. Meer informatie
over deze regeling kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nieuws/2020/05/08/750-miljoen-euro-extra-corona-overbruggingskrediet-gericht-op-kleinebedrijven
Stand van zaken Provincie Zuid-Holland
In de bijlage 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.
Ook zijn de antwoorden op de Statenvragen 3615 ‘Veel uitzendbureaus maken geen gebruik van
de NOW-regeling’ bijgevoegd.
Op 4 mei is in de Statenzaal van het provinciehuis van Zuid-Holland de provinciale
dodenherdenking gehouden. De herdenking van de omgekomen Statenleden, gedeputeerden en
provinciale ambtenaren is uitgezonden via de webcast van Provinciale Staten. In verband met de
coronarichtlijnen kon er geen publiek aanwezig zijn. De commissaris van de Koning heeft een
toespraak gehouden, waarna er drie kransen zijn gelegd bij het wandkleed waarop de namen van
de provinciale slachtoffers staan. De ceremonie is terug te zien via:
https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20200504_1
Op vrijdag 1 mei 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 vierde 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’.
Het openbaar vervoer (OV) zal per 1 juni aanstaande weer volgens een volledige dienstregeling
gaan rijden, mede om de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk te
maken. Om reizigers en personeel een zo veilig mogelijke reis te kunnen bieden, zijn mondkapjes
in het OV vanaf 1 juni verplicht, worden afscheidingen in voertuigen geplaatst en blijft de richtlijn:
reis alleen met het OV als dit strikt noodzakelijk is. In aanloop naar het besluit tot een volledige
dienstregeling per 1 juni heeft het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) een
randvoorwaardelijk advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gegeven, met
de boodschap dat de sector maximaal wil meewerken aan de noodzakelijke opschaling van het
OV, maar dat daarvoor een pakket aan faciliterende en financiële maatregelen van het kabinet
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nodig is. Het advies van het NOVB kunt u vinden op: https://www.dova.nu/nieuws/corona-en-ov
Het Rijk heeft aangegeven vanaf 1 juni compensatie te gaan bieden voor terugval in inkomsten
waar vervoerders mee te maken hebben. We zijn in landelijk verband in gesprek over de
financiële consequenties van de periode vanaf de start van de maatregelen tegen verspreiding
van het coronavirus tot 1 juni. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt met het Rijk. Mochten er
relevante ontwikkelingen zijn, dan zullen we u hierover uiteraard informeren.
Het ambtelijk continuïteitsteam van de provincie Zuid-Holland heeft, naar aanleiding van de
mededelingen van het kabinet van 6 mei jl., besloten om het beleid van thuiswerken in principe
voort te zetten tot 1 september. Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bepalen uiteindelijk
zelf hun wijze van vergaderen. Het is daarom denkbaar dat zowel Gedeputeerde Staten als
Provinciale Staten redenen zien om - in beperkte mate - eerder fysiek bijeen te komen met
inachtneming van de ‘coronarichtlijnen’. Het continuïteitsteam beseft dat continuering van het
thuiswerken voor medewerkers lastig kan zijn omdat veel mensen de behoefte voelen om
collega’s weer fysiek te ontmoeten; voor werkzaken, maar ook voor sociaal contact. Toch kiest de
provincie Zuid-Holland er - samen met de rijksoverheid - voor om de ruimte die door versoepeling
van maatregelen ontstaat niet als eerste te benutten. De komende tijd zal duidelijk worden of het
geven van meer ruimte in Nederland werkt, of het openbaar vervoer in aangepaste vorm kan
functioneren en of het aantal ziektegevallen blijft dalen. Als dat inderdaad zo is, kan ook de
overheid langzaam weer terug naar het werken op kantoor. De werksituatie zal in ieder geval
voorlopig niet als voorheen zijn, want ook als het provinciehuis na 1 september weer opengesteld
kan worden, zal dat geleidelijk en gedeeltelijk gaan en zullen er aanpassingen in de
werkomgeving nodig zijn.
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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