Actualiteit: inhoudelijke dossiers, omgeving & provinciale organisatie n.a.v. ontwikkelingen van het coronavirus
12 mei 2020
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 wordt één keer per week geactualiseerd. Voor eerdere updates verwijzen we u naar de eerdere rapportages op het Staten Informatie
Systeem (SIS):
28 april 2020: GS-brief inventarisatie maatregelen PZH coronacrisis en bijlage maatregelen
21 april 2020: GS-brief en rapportage
14 april 2020: GS-brief inventarisatie maatregelen PZH coronavirus en bijlage maatregelen
7 april 2020: GS-brief en rapportage
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
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Dossiers die door de ontwikkelingen van het Corona virus aandacht verdienen

(1) Samen werken aan Zuid-Holland
Green lanes
De Coronacrisis zorgt ook voor veel logistieke problemen. De beperking op transport heeft
grote gevolgen voor de land- en tuinbouwsector van Zuid-Holland, onder andere omdat
grenscontroles zijn aangescherpt. Onlangs heeft de Europese Commissie de EU-landen
gevraagd om green lanes voor goederentransporten te voorzien aan de grenzen. Dankzij
deze green lanes zou de vertraging bij de grensovergang moeten teruggebracht tot

Zuid-Holland heeft, samen met de provincie NoordHolland, het initiatief genomen om via het ERIAFFnetwerk de oproep van de Commissie te
ondersteunen.
Met een brief doet dit netwerk een oproep aan de
lidstaten om gehoor te geven aan het voorstel van

Interprovinciaal

Openbaar Vervoer
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maximaal 15 minuten.

de Europese Commissie. De oproep is ook aan het
Europees Parlement en de Europese Commissie
gericht. De brief is online te vinden via
http://www.eriaff.com
(ERIAFF is een netwerk van 49 Europese regio’s die
samenwerken rondom het thema land- en
tuinbouw.)

Eerder werd u geïnformeerd over het verzoek van het IPO-bestuur om in kaart te brengen
wat elke provincie aan plannen en acties ontwikkelt om de economie op de benen te
houden en gemeenten te helpen. Doel was hierbij van elkaar te leren.

Inmiddels is de inventarisatie afgerond, en is er een
overzicht van de maatregelen per provincie en per
kerntaak.
Ook is er een analyse met daarin per kerntaak
welke kansen en bedreigingen, maar ook welke
remedies worden gesignaleerd, zowel afzonderlijk
als in gezamenlijkheid en bij het kabinet.
Via deze link kunt u het overzicht raadplegen.

(2) Bereikbaar Zuid-Holland
De coronacrisis heeft een grote impact op het openbaar vervoer. In de vorige updates bent
u doorgaand geïnformeerd over de ontwikkelingen op dit gebied.
De afgelopen weken is het OV-aanbod in de provincie ongeveer gelijk gebleven. Ook het
aantal reizigers heeft zich op het lage niveau van de afgelopen weken gestabiliseerd. Wel
zijn er meer reizigers op zonnige dagen in het weekend.

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat per 11 mei
de coronamaatregelen langzaam versoepeld gaan
worden. Om dit mogelijk te maken zal het OV per 1
juni aanstaande weer gaan rijden volgens een
volledige dienstregeling. Het Nationaal OV Beraad
(NOVB) heeft in aanloop naar dit besluit een
randvoorwaardelijk advies afgegeven. Het NOVB
geeft daarin aan dat de sector maximaal wil
meewerken aan de noodzakelijke opschaling van
het OV, maar dat daartoe een pakket aan
faciliterende en financiële maatregelen van
Rijkszijde nodig is.
Met de vervoerders zijn we constant in gesprek om
hier invulling aan te geven. Arriva heeft al
aangekondigd vanaf 11 mei de zomerdienstregeling
te gaan rijden.
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Ook is er extra aandacht om reizigers en personeel
een zo veilig mogelijke reis te bieden. Onder
andere de – vanaf 1 juni verplichte – inzet van
mondkapjes en afscheidingen in voertuigen dragen
hieraan bij.
De lijn blijft: reis alleen met het OV als dat strikt
noodzakelijk is. De veilige capaciteit van bussen en
waterbussen zal – inclusief de te nemen
maatregelen – namelijk slechts 30% tot 35% zijn.
Voor treinen is dit ongeveer 50%.
Het Rijk heeft aangegeven vanaf 1 juni
compensatie te gaan bieden voor terugval in
inkomsten waar vervoerders mee te maken
hebben. Het Rijk stelt hieraan wel de voorwaarden
dat vervoerbedrijven geen winst mogen maken en
er geen bonussen worden uitgekeerd.
Daarnaast worden de decentrale overheden
verzocht de subsidies aan vervoerders door te
zetten ongeacht of hier de geëiste prestaties
tegenover staan.
Het Rijk zal de betalingen vanuit de Studenten OVkaart handhaven. Hiermee wordt gegarandeerd dat
het OV ook voor de komende tijd de
bereikbaarheid kan blijven bieden die noodzakelijk
is voor onze maatschappij.
We zijn nu nog in landelijk verband in gesprek over
de financiële consequenties van de periode vanaf
de start van de intelligente lockdown tot 1 juni.
Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt met het
Rijk.

Continuïteit infra- &
onderhoudsprojecten.
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De continuïteit van infra- & onderhoudsprojecten heeft onze voortdurende aandacht. Over
dit onderwerp bent u in de vorige updates doorgaand geïnformeerd. Zorgen dat
werkzaamheden door kunnen gaan en de realisatie van projecten niet of nauwelijks

De provincie Zuid-Holland blijft in nauw contact
met haar opdrachtnemers, en is daarnaast
doorgaand in gesprek met relevante partners, zoals

Toezicht en handhaving
(vaar)wegen
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vertraagd wordt was – en is - prioriteit.
Het voorlopige beeld is, dat door ons in de markt gezette werkzaamheden niet tot
nauwelijks vertraging hebben opgelopen. Hoewel enkele opdrachtnemers aangeven wel
beïnvloed te worden door de coronacrisis – bijvoorbeeld door de sluiting van de
(Europese) grenzen, blijft de impact van de crisis op werkzaamheden beperkt, veelal door
slimme maatregelen.

Bouwend Nederland. Zo zorgen we samen dat ook
in de toekomst de impact van de crisis zo goed
mogelijk opgevangen wordt.

De huidige situatie vraagt van onze handhaving, in enkele gevallen, een iets andere inzet
dan gebruikelijk. In de meivakantie, zijn er geen hulpvragen binnengekomen van
gemeenten of andere instanties.

In de bollenstreek zijn de meeste bollenvelden
ontdaan van hun bloemen. Hierdoor hebben ze hun
aantrekkingskracht voor het publiek verloren. De
schildjes, die door de provincie in een aantal
provinciale bermen waren geplaatst om parkeren
daar te verhinderen, zijn weggehaal. Uiteraard
wordt de situatie in de gaten gehouden.

Zoals eerder aangegeven, is er vanuit de provincie
Zuid-Holland ook actief gekeken naar waar er door
de bestaande situatie kansen ontstaan projecten te
versnellen of slimmer in te richten. Over enkele van
deze versnellingen of verslimmingen bent u in de
voorgaande updates al geïnformeerd. We blijven
monitoren. De afgelopen weken zijn zowel het
groot onderhoud aan de Vlietlandbrug, als het
groot onderhoud aan de Overhaalbrug vervroegd in
uitvoering gegaan. Hierdoor hebben we hinder
voor (vaar)weggebruikers kunnen beperken.

In zijn algemeenheid wordt geconstateerd dat het
langzaam drukker wordt op de wegen. Ook op de
fietspaden. Met name recreatief verkeer lijkt toe te
nemen, zeker op dagen met mooi weer. Dit is niet
direct zorgwekkend, maar wel opvallend. Op de
vaarwegen is dit beeld vergelijkbaar.
In de aanloop naar het Hemelvaartweekend en
Pinksteren, zal op basis van de weersverwachtingen
weer worden bekeken of extra inzet op toezicht en
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handhaving nodig/gewenst is.
(3) Schone energie voor iedereen

Economie

(4) Een concurrerend Zuid-Holland
Het Rijk heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om ondernemers te ondersteunen. In het ‘Overzicht concrete maatregelen Provincie ZuidHolland, 28 april 2020’ hebben wij u geïnformeerd over de Corona-Overbruggingslening.
Invest-NL trekt naast de €100 miljoen van het Rijk ook nog eens €100 miljoen uit voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve
Start- en Scaleups (TOPSS). Dit programma is de afgelopen weken opgezet in nauwe samenwerking met Techleap.nl en de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). TOPSS biedt financiering vanaf €2 miljoen met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL
financiert in beginsel max. 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL
hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van 3-5 weken. Proposities met maatschappelijke
impact krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D). Aanvragen kunnen vanaf 29 april worden ingediend. ROM’s kunnen mogelijk mede-investeerder zijn
naast Invest-NL.
750 Miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven
De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine
financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op
initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de
banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting
kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening. Deze regeling geldt voor alle bedrijven, en niet alleen voor
innovatieve startups en scale-ups.

Tuinbouw

Geen EU-geld voor sierteelt
Er zal voor de sierteelt geen financiële steun komen vanuit Brussel. Volgens landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski is het EU-budget
daarvoor te krap, zo meldde hij in een debat met het Europees Parlement. Wojciechowski gaat daarmee niet mee in de oproepen van Europese
brancheorganisaties en een groep Europarlementariërs.
Extra maatregelen vanuit Europa
De Europese Commissie maakte in de laatste week van april een pakket maatregelen bekend. Dat behelst onder meer de mogelijkheid om de
schade te beperken met extra ruimte in de mededingingsregels voor de duur van zes maanden. De Commissie staat een Europese verruiming toe
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via artikel 222 van de GMO Verordening. Die ruimte houdt in dat product uit de markt is te nemen (of gratis weg te geven), gezamenlijke
afzetbevordering is toegestaan en dat tijdelijke productieplanning mogelijk is. Het gaat hierbij om bomen, bloembollen, snijbloemen en
sierplanten. De afspraken mogen de interne markt niet verstoren en dienen proportioneel te zijn tot het stabiliseren van de markt.
Update uit de het Landelijke Crisisteam, waar de Provincie Zuid-Holland onderdeel van uit maakt
Taskforce Scenario’s
De Taskforce Scenario’s krijgt meer vorm en gaat aan de slag in twee samenwerkingsverbanden; korte en lange termijn.
Het zogeheten triple-helix samenwerkingsverband ACCEZ gaat in opdracht van de crisisorganisatie ten behoeve van de Taskforce Scenario’s een
lange termijn verkenning uitvoeren naar de impact van de coronacrisis. Met de uitkomsten van de verkenning kan de tuinbouwsector in
Nederland haar toekomstplannen herijken.
Daarnaast gaat een samenwerkingsverband aan de slag met de korte termijn scenario’s en impact analyse.
De crisisorganisatie wil binnenkort bij tuinbouwondernemers uitvragen in welke mate ze gebruik maken van de diverse steunmaatregelen van
het kabinet en of het afdoende soelaas biedt. Ook zal worden gevraagd welke maatregelen ze zelf treffen om het bedrijf door de coronacrisis te
loodsen. De resultaten geven input voor een effectanalyse van de maatregelen. Dat biedt handvatten voor het vervolg van de gezamenlijke
crisisaanpak.
Cultuur & Erfgoed
Toerisme

Stikstofproblematiek

Landbouw

De provincie heeft in de afgelopen tijd met regelmaat brieven en e-mails van diverse belangenverenigingen, instellingen, en partners uit de
kunst- en cultuursector ontvangen. Momenteel inventariseren wij welke rol de provincie kan spelen.
(5) Versterken natuur in Zuid-Holland
U bent door de griffier van de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM)
geïnformeerd over een extra vergadering van deze commissie inzake stikstofproblematiek.
Deze vergadering is gepland op 27 mei a.s., 10.00-12.00 uur.

U zult op korte termijn een stand van zakenbrief
ontvangen die u kunt gebruiken voor de
voorbereiding van de vergadering op 27 mei a.s.

De effecten van Covid19 op de akkerbouw en (melk)veeteelt zijn zeker voelbaar, maar op dit moment minder ingrijpend dan voor bijvoorbeeld de
glastuinbouw en sierteelt. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met (alternatieve) afzetmogelijkheden en de mogelijkheid om producten
anders te verwerken.
Effecten voor (melk)veehouderij/zelfzuivelaars
Gedeputeerde Bom-Lemstra heeft onlangs een gesprek gehad met melkveehouders, waarvan een aantal zelf de zuivel verwerken. Een afspraak
voor een gesprek met akkerbouwers is ook in de maak. Vooral deze zelfzuivelaars ervaren onzekere tijden, omdat veel van deze producten, met
name kaas, worden verkocht via lokale markten en horeca. In reactie wordt er op dit moment veel minder kaas gemaakt; de melk wordt verkocht
aan de melkfabriek met als effect: lagere prijzen en ook minder benodigd personeel. Een deel van de melk wordt verwerkt tot melkpoeder. Deze
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‘poederberg’ groeit op dit moment enorm; naar verwachting zal hierdoor de prijs van melkpoeder ook flink dalen. Wanneer de markt weer op
gang komt, is onzeker; handelaren zijn erg afwachtend. Ook in de veehouderijen brengen de vleesprijzen voor kalveren minder op.
Biologische bedrijven
Daarnaast zien we in de hoek van de biologische bedrijven dat zij vanwege de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering in het begin
vaak minder financiële buffer hebben. Dit maakt deze bedrijven extra kwetsbaar.
Lokale afzet
In tegenstelling tot de haperende afzet van kaas, zien we tegelijk mooie kansen voor directe lokale verkoop. Hier zijn de afgelopen weken diverse
initiatieven voor ontstaan. Denk aan ‘support your locals’ en dit voorbeeld op Voorne Putten.
Vanuit de Taskforce Korte Keten, die als missie heeft om te werken aan het regionaliseren van ons voedselsysteem, kregen we onlangs het
bericht dat de website Support your locals goed wordt bezocht en inmiddels bij 21% van de Nederlanders bekend is (onderzoek
Marketing4Results, 10 april 2020). De campagne krijgt ook landelijke uitstraling via een STER-radiocommercial. Ook is in de afgelopen periode
een mooie samenwerking met het Rode Kruis en Serious Request opgezet, waarin voedselboxen worden uitgedeeld aan mensen die hard
getroffen worden door de corona crisis.
Deelname in overheidsprogramma’s voor verduurzaming
Diverse agrarische bedrijven zijn betrokken bij overheidsprogramma’s voor verduurzaming van de landbouwsector. Denk aan pilots en
proeftuinen. Vaak wordt daar een eigen bijdrage van de ondernemer gevraagd in geld of arbeid. Voor veel van deze bedrijven ligt de focus nu op
overleven en zo goed mogelijk uit de crisis komen. Daarom wordt gezocht naar coulance, bijvoorbeeld uitstel bij het leveren van een eigen
financiële bijdrage.
Compensatie aardappeltelers
De aardappelsector wordt flink geraakt door de crisis. Daarom stelt het Rijk 50 miljoen beschikbaar als compensatie voor telers. Door de
coronacrisis is een grote vraaguitval ontstaan in de Fritessector. Hierdoor zijn naar schatting in totaal 1,5 miljoen ton aardappelen in bewaring,
waarvan ongeveer 1 miljoen ton niet regulier verwerkt kan worden. De schade voor telers bedraagt in totaal circa 150 tot 200 miljoen euro.
Na overleg met de vertegenwoordiging van de frites aardappelsector (BO Akkerbouw met haar leden LTO Nederland, NAO, VAVI en NAV) heeft
het Rijk 50 miljoen uitgetrokken voor een compensatieregeling voor telers. De compensatieregeling is bedoeld voor telers die nog
fritesaardappelen in de bewaring hebben liggen. Het gaat om circa 1.500 ondernemers die gespecialiseerd zijn in de lange bewaring van
aardappelen. De compensatieregeling is een sectorspecifieke aanvulling op het noodpakket van maatregelen voor ondernemers dat het kabinet
heeft gepresenteerd. De vergoeding van 50 miljoen euro wordt gebaseerd op de restvoorraad van 1 miljoen ton aardappelen en bedraagt zo'n 40
procent van de marktwaarde over de periode van september 2019 tot en met februari 2020. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst
voor ondernemend Nederland (RVO). Ondanks de compensatieregeling zal de overcapaciteit aan aardappelen nog wel op een alternatieve wijze
verwerkt moeten worden. Nagedacht wordt over de verwerking als veevoer of middels een bio-vergister. Financieel en logistiek is dit nog wel een
uitdaging.
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Specifiek vanuit Groene Cirkel Duurzame Fritesketen (Farm Frites)
De impact van Corona zal groot zijn voor de frites aardappelsector, verwacht wordt dat Corona een langere tijd negatieve invloed zal hebben op
de vraag naar frites wereldwijd. Ook zal Corona een effect kunnen hebben op het consumentengedrag, denk aan een groeiende markt in
thuisbezorging, groeiende vraag naar duurzame en lokale producten. Dit onderstreept het belang van de Groene Cirkel aanpak.
Vanuit de verwerkende industrie is de afname van aardappels van het huidige seizoen iets uitgesteld en is de afname van aardappelen van het
volgende seizoen afgeschaald. Verder zullen de aardappels van telers die een contract hadden afgesloten gewoon worden afgenomen. Deze
aardappels worden alsnog tot frites verwerkt en opgeslagen in extra capaciteit vrieshuizen.

Verder zullen de aardappels van telers die een contract hadden afgesloten gewoon worden afgenomen. Deze aardappels zullen voor
een deel enerzijds tot frites worden verwerkt en opgeslagen in extra capaciteit vrieshuizen. Anderzijds zijn zij nog opzoek naar een
alternatieve verwerking.

Contact met de
bouwsector

Lobby ondersteuning
dorpshuizen en
wijkcentra

(6) Sterke Steden en dorpen
Het is belangrijk dat we tijdens de coronacrisis door blijven bouwen. In gesprekken afgelopen week met partijen uit de bouwsector, hebben we
uitgebreid stilgestaan bij de effecten van het coronavirus op de woningbouw, maar ook over de investeringscapaciteit van corporaties en het
bieden van kansen aan beginnende bureaus. Belangrijk dat de bouw niet stilvalt, maar dat we ons gezamenlijk inzetten voor voldoende
betaalbare woningen in Zuid-Holland. Uiteraard dicht bij werk en goed openbaar vervoer.
De komende tijd blijven wij in contact met partijen uit de bouwsector over mogelijke gevolgen van de coronacrisis en zullen u hiervan op de
hoogte houden.
De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland doen samen een oproep aan
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om dorpshuizen en wijkcentra financieel te ondersteunen, als gevolg van de coronacrisis.
Hiermee ondersteunen de provincies de lobby vanuit de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK).
Dorpshuizen, wijkcentra en andere ontmoetingsplekken zijn heel waardevol voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Ze zijn een anker voor de
inwoners, maar ook voor tal van vrijwilligers en beheerders. Door de coronacrisis zijn dorpshuizen en wijkcentra gesloten. Dit heeft grote
gevolgen voor deze ontmoetingsplekken en de sociale functie die zij vervullen. Door het wegvallen van de opbrengsten van verhuur, grote
activiteiten en consumpties kampen deze accommodaties met een forse omzetdaling terwijl de vaste lasten blijven doorlopen.
Voor het voortbestaan van deze belangrijke voorzieningen voor de leefbaarheid in dorpen en wijken is financiële ondersteuning noodzakelijk.
Daarom ondersteunen de acht provincies, veelal mede gesteund door de gemeenten, de oproep van de LVKK aan het ministerie van EZK om deze
organisaties op te nemen in de regeling ‘Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’ (TOGS). Tot nu toe zijn dorpshuizen en
wijkcentra hiervan uitgesloten, op basis van SBI-codering.
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Samen met het IPO en de VNG hebben wij een opiniestuk opgesteld. In dit opiniestuk benadrukken wij de belangrijke rol van provincies en
gemeenten in de woningbouw. Daarnaast roepen we op om ook in tijden van crisis te zorgen dat de bouw op gang blijft. Meer bevoegdheden
voor provincies om te sturen op het bouwen van betaalbare woningen kan daarbij helpen.
Dit opiniestuk is geplaatst in Binnenlands Bestuur van 24 april 2020 en is hier te vinden.

Zwemwateren

(7) Gezond en veilig Zuid-Holland
U bent via de vorige update geïnformeerd over het wel of niet openstellen van zwemwateren in de provincie Zuid-Holland met het oog op het
coronavirus en de huidige maatregelen. Zodra hier meer informatie over is, zullen wij u hierover informeren.

Vrijwilligersdag De
Groene Motor

De Vrijwilligersdag van De Groene Motor stond dit jaar gepland op 13 juni, maar is vanwege het coronavirus geannuleerd. Als alternatief wordt
gekeken of de vrijwilligersdag digitaal plaats kan vinden. Naar een datum wordt nog gezocht.

Omgevingsdiensten
DCMR
ODZHZ (Zuid-HollandZuid)
ODH (Haaglanden)
ODMH (MiddenHolland)
ODWH (West-Holland)

Groene VTH
De vergunningverlening Wnb gaat, doordat er volledig digitaal gewerkt wordt, vanuit huis onverkort door. Bijzondere aandacht is er voor de
volledigheidsbeoordeling van de aanvragen in het kader van SSRS (woningbouw op basis van stikstofregistratiesysteem).
Alle handhavingstaken worden weer opgepakt, met inachtneming van de corona-regels (1,5 m afstand).

II. Provinciale organisatie
Continuïteit
bedrijfsvoering

Het ambtelijk continuïteitsteam van de provincie Zuid-Holland heeft, naar aanleiding van het door het kabinet gepresenteerde stappenplan voor
versoepeling van de coronamaatregelen, besloten om het huidige beleid van thuiswerken voort te zetten tot 1 september.
Enkele weken geleden hebben we u geïnformeerd over het initiatief ‘Marktplaats Zuid-Holland’, waarmee de ambtelijke organisatie is gestart.
Hierin wordt het aanbod van medewerkers bij wie het werk is stil gevallen door de coronacrisis en de vraag naar extra inzet bij elkaar gebracht.
De Marktplaats is allereerst bedoeld voor interne flexibele inzet van medewerkers. Waar dat mogelijk is, wordt ook gekeken hoe we gemeenten
en uitvoeringsdiensten tijdelijk kunnen helpen bij het oplossen van knelpunten als gevolg van de coronacrisis. Inmiddels zijn diverse
medewerkers ingezet op klussen elders in de provinciale organisatie. Ook zijn een tiental medewerkers aan het werk bij gemeenten en
veiligheidsregio’s. Er is nog een aantal hulpvragen van gemeenten ontvangen, waarbij nu bekeken wordt of er provinciale medewerkers ingezet
kunnen worden.
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