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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Inventarisatie 19 mei maatregelen PZH coronavirus

Geachte Statenleden,

De eerste stap in de versoepeling van de coronamaatregelen lijkt goed te zijn verlopen. Nadat

vorige week de basisscholen en de kinderopvang open zijn gegaan en de meeste

contactberoepen weer uitgeoefend kunnen worden, lijkt het erop dat de verspreiding van het

coronavirus onder controle is gebleven. Uiteraard is het nog wel even afwachten wat de effecten

op de iets langere termijn zijn. In het afgelopen weekeinde was het in enkele binnensteden en

winkelcentra te druk door een grote toestroom van bezoekers. In die gevallen zijn maatregelen

getroffen zoals het gedoseerd toelaten van mensen en het reguleren van bezoekersstromen.

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

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft met vervoerders, Prorail en decentrale

concessieverleners afspraken gemaakt over het opschalen van het openbaar vervoer. De

afspraken zijn gemaakt omdat de vraag naar mobiliteit zal toenemen als in de komende weken

scholen en sectoren weer opstarten door versoepeling van coronamaatregelen. Er is een OV-

protocol opgesteld, met richtlijnen om veilig en verantwoord te kunnen reizen en werken in het

openbaar vervoer. Op 14 mei heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer per brief geïnformeerd

over de afspraken rond het opschalen van het openbaar vervoer en het OV-protocol. De brief

kunt u vinden op:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z08657&did=2020D1


8507

Op 15 mei heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens bekend gemaakt over de

gevolgen van de coronacrisis voor de Nederlandse economie. In het eerste kwartaal van 2020 is

het bruto binnenlands product (bbp) met 1,7 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal

eerder. De consumentenbestedingen in maart 2020 zijn 6,7 procent lager dan die van een jaar
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geleden. Dit is de grootste krimp van de binnenlandse consumptie door huishoudens die het CBS

ooit heeft gemeten. Meer informatie over de cijfers en de analyses van het CBS kunt u vinden op:

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis/wat-zijn-de-economische-gevolgen-van-

corona-

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 22 uit dit overzicht hebben we

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

onderzoek naar ondersteuning van Fieldlabs en de inzet van de MKB-financieringstafel voor

advisering aan MKB-ondernemers. Wij werken aan verdere maatregelen om de gevolgen van de

coronacrisis te dempen en zullen u binnenkort weer over vervolgstappen informeren.

Op vrijdag 15 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 vijfde 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’.

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Het is in deze ongewone tijd

zoeken naar de meest geschikte wijze waarop wij u van voldoende en gedegen informatie

kunnen voorzien. In de afgelopen periode hebben wij u wekelijks geïnformeerd over

ontwikkelingen rond de aanpak van het coronavirus. Wij zijn voornemens om dat vanaf komende

week eens in de twee weken te doen. Mocht er dringende informatie zijn, dan zullen we deze

uiteraard direct met u delen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,


 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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