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  Maatregelen

 
1 Financiën & 

organisatie 

Leges en betaaltermijnen: het opleggen van alle leges & belastingen (m.u.v. opcenten MRB) wordt uitgesteld tot het 3e kwartaal 2020 of,

indien de crisis aanhoudt, tot uiterlijk 4e kwartaal 2020.

 

2 Financiën & 

organisatie 

Leges & betaaltermijnen: na het opleggen van de leges en belastingen (m.u.v. opcenten MRB) in het 2e halfjaar 2020, worden op aanvraag van

de betalingsplichtige, verruimde betalingsregelingen en uitstel van betalingen verleend.

3 Financiën & 

organisatie

Facturen sneller betalen: de provincie betaalt gereedstaande facturen binnen 7 dagen.

4 Financiën & 

organisatie 

Maatregelen m.b.t. subsidies: het handelingskader voor subsidies bestaat uit:

i. Verzoeken om verlenging van de termijn waar binnen de activiteiten worden uitgevoerd, worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

ii. Voor activiteiten die door de coronacrisis niet kunnen worden uitgevoerd, kan de subsidie worden vastgesteld waarbij de werkelijk

gemaakte kosten naar redelijkheid worden vergoed.

5 Financiën & 

organisatie 

Coulance betrachten richting de door de provincie zelf gesponsorde of gesubsidieerde evenementen, waar al kosten voor gemaakt zijn, en of

uitgestelde provinciale bijeenkomsten eventueel een beperkte voorschotbetaling kunnen krijgen.

 

6 Financiën & 

organisatie 

Crisisorganisatie: zorgvuldige afstemming & communicatie over de ontwikkelingen en maatregelen is van groot belang. Dit betreft zowel de

interne 'crisisorganisatie' als rechtstreeks contact met onze publieke en private partners over de ontwikkelingen en maatregelen die getroffen

worden.

7 Financiën & 

organisatie 

Marktplaats Zuid-Holland: opzetten en uitvoeren van  'Marktplaats Zuid-Holland' om vraag en aanbod binnen de provinciale organisatie te

matchen van (tijdelijke) arbeidscapaciteit en vraag naar (tijdelijke) extra inzet, in eerste instantie intern en mogelijk voor externe partners.

 

8 Een concurrerend 

Zuid-Holland 

Startup in Residence Resillience: met WorldStartup lanceert de provincie in samenwerking met o.a. Dell, T-Mobile, Den Haag (ImpactCity) de

gemeente Rotterdam (UP!Rotterdam) het platform ‘ResilientSociety’. Op dit platform kunnen innovatieve bedrijven oplossingen aandragen

voor vraagstukken die door  de coronacrisis zijn ontstaan. Het bekende Startup in Residence-programma van de provincie is hier onderdeel van

zijn. De eerste ‘challenges’ zijn gestart.

 

9 Een concurrerend 

Zuid-Holland 

Ondersteuning MKB: ter ondersteuning van het (brede) MKB in Zuid-Holland worden verschillende maatregelen uitgewerkt. Prioritaire

thema’s daarbinnen zijn ‘samenwerking’ en ‘digitalisering’. 

- Maatregel 1: Aanstellen van ambassadeurs om nieuwe samenwerkingsarrangementen (zoals een BIZ of ondernemersvereniging) tussen

ondernemers op te richten en het voortbestaan van bestaande samenwerkingsverbanden te ondersteunen.

- Maatregel 2: Organiseren van een kennisnetwerk van gemeenten en MKB-vertegenwoordigers om het MKB (m.n. in de Retail) te

ondersteunen bij digitalisering. Aanvullende maatregelen worden op korte termijn uitgewerkt en ter besluitvorming aan GS voorgelegd. Deze
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zijn derhalve nog niet in dit overzicht opgenomen.

10 Bereikbaar Zuid- 

Holland 

Continuïteit infra projecten: zorgen dat werkzaamheden door kunnen gaan en de realisatie van projecten niet of nauwelijks vertraagd wordt,

is prioriteit. Wij bekijken daarnaast of en – zo ja - hoe wij in de huidige situatie lopende infra- en onderhoudsprojecten kunnen versnellen of

slimmer in kunnen richten, rekening houdend met bijvoorbeeld afgenomen verkeersdrukte. Uiteraard doen we dit in nauw overleg met de

betrokken bedrijven en de omgeving. Momenteel is bijvoorbeeld al versnelling in gang gezet bij werkzaamheden aan de N211 in het Westland

en zijn de zogenaamde werkbare uren bij diverse projecten verruimd.

11 Bereikbaar Zuid- 

Holland 

Financiële ondersteuning OV-bedrijven: als gevolg van de enorme afname van het aantal reizigers, zijn voor de vervoerders de

reizigersopbrengsten vrijwel volledig weggevallen. Dit is ongeveer de helft van hun omzet. De vervoerders hebben daarom bij de provincie en

de andere decentrale opdrachtgevers in het OV aangeklopt voor steun. We hebben onze vervoerders toegezegd de maandelijkse

bevoorschotting van de exploitatiesubsidie te continueren, ondanks het teruggedraaide voorzieningenniveau. Daarmee blijven deze inkomsten

voor de vervoerders in ieder geval in stand bij het vrijwel volledig wegvallen van de reizigersopbrengsten. Momenteel vindt er overleg plaats

met opdrachtgevers (provincies, vervoersautoriteiten), vervoerders en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over de financiële

consequenties van de coronacrisis voor vervoerders (en daarmee, op langere termijn, de opdrachtgevers) en de mogelijkheid van aanvullende

steunmaatregelen voor vervoerders vanuit het Rijk.

 

12 Een concurrerend 

Zuid-Holland 

Corona monitor Zuid-Holland: wij monitoren de impact van het Coronavirus op bedrijven via de Coronamonitor Zuid-Holland. Dit doen wij

samen met InnovationQuarter Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de Economic Board Zuid-Holland. De monitor bevat de laatste stand

van zaken van effecten van het coronavirus op de economie en de verschillende sectoren. 

 

13 

 

Versterken natuur 

in Zuid-Holland 

Landbouw: ondersteuning bij korte voedselketens. De provincie sluit zich aan bij het initiatief van de Taskforce Korte Ketens om een landelijke

campagne te starten voor lokale voedselinitiatieven. Het bestaande netwerk van ondernemingen en initiatieven wordt hiervoor benut.

 

14 Sterke steden en 

dorpen 

Extra inzet Vliegende Brigade: deze brigade is een tool van de PZH en inmiddels in de praktijk met succes op verschillende gebieds- en

locatieontwikkelingen ingezet en nog actief. Vanwege de gevolgen van de coronacrisis biedt de Vliegende Brigade extra ondersteuning door

middel van de volgende aangescherpte maatregelen:

- De provincie Zuid-Holland draagt 75% van de kosten van een opdracht, de aanvragende organisatie slechts 25% van de kosten (in plaats van

de gebruikelijke 50/50 verdeling).

- We verwelkomen kleinschalige opdrachten met een snelle doorlooptijd tot 50.000 euro. Zo kunnen we dit jaar nog meer projecten op gang

helpen.

- Naast inzet van de eigen expertise van de provincie Zuid-Holland, maken we gebruik van extern ingehuurde expertise zoals adviesbureaus en

zzp’ers. Deze maatregelen gaan direct in en gelden voor heel het jaar 2020 zolang er geld beschikbaar is.
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15 Sterke steden en 

dorpen 

Vergunningverlening en locatieontwikkeling voortgang te laten vinden: de provincie wil extra steun bieden voor partijen in de bouw die de

komende periode vergunningen voor woningbouw moeten indienen. Het gaat specifiek om aanvragen voor ontheffingen beschermde soorten

vanuit de Wet Natuurbescherming. De steun betreft communicatie en advies, zodat bouwers vergunningen sneller correct kunnen indienen.

Op deze manier verwachten we minder vertraging in de vergunnings- en ontheffingsprocedure en dus in het bouwproces. Dit komt omdat

vergunningsaanvragen beter aan de eisen zullen voldoen. Een belangrijk deel van de vergunningen voor woningbouw wordt verleend via de

Omgevingsdiensten. De steun bieden we via de Omgevingsdienst Haaglanden, die de ontheffingen voor beschermde soorten voor de gehele

provincie Zuid-Holland uitvoert.  

 

16 

 

 

 

Een concurrerend 

Zuid-Holland 

Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups: op 7 april heeft het kabinet aangekondigd €100 miljoen uit te zullen trekken voor het

overbruggingskrediet voor startups en scale-ups. Het overbruggingskrediet is nadrukkelijk bedoeld als een noodinstrument voor innovatieve

bedrijven die door de Covid19-crisis in de financiële problemen zijn gekomen. De hoogte van de leningen varieert tussen de €50.000 en €2

miljoen. InnovationQuarter heeft namens alle Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen dit overbruggingskrediet geregeld en gaat de leningen

voor Zuid-Hollandse bedrijven verstrekken. Voor grotere financieringsbedragen zullen de ROM’s gaan samenwerken met InvestNL. Zoals het er

nu naar uitziet zal het gaan om 25% cofinanciering van zittende aandeelhouders onder gelijke voorwaarden als het Rijk. Dit betekent dat

bedrijven in de portfolio van InnovationQuarter die door de Covid19-crisis in de financiële problemen zijn gekomen nu naast financiering vanuit

IQ, 75% van dit bedrag via het rijk gefinancierd krijgen.

 

17 Samen werken 

aan Zuid-Holland 

Ondersteuning lokale journalistiek: GS hebben besloten om € 332.000,- in te zetten als ‘coronamaatregel’ om lokale media te ondersteunen.

Het bedrag was beoogd in te zetten om lokale en regionale journalistiek te ondersteunen met een samenwerkingsregeling voor gemeenten die

een mediafonds hebben of willen opzetten. Uitwerking volgt, inclusief de vraag aan Provinciale Staten het budget hiervoor inzetbaar te maken.

18 Versterken natuur 

in Zuid-Holland 

Landbouw (veeteelt en akkerbouw), Monitoring:

I. Invloed monitoren op samenwerking in Groene Cirkels: de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen ondervindt gevolgen zoals die in de hele

aardappelketen voelbaar zijn. Er is onzekerheid over afzet van aardappelen omdat de horeca als grote afnemer (80%) is weggevallen. Dat roept

vragen op over prijs, afvoer van overschotten en teelt voor volgend jaar. Wat betreft Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling zijn er nog geen

directe zorgen. Er is veel aandacht voor het voorkomen van uitval van personeel en manier waarop inspecties kunnen worden uitgevoerd. PZH

blijft in gesprek met Rijk over Europees (bv rij- rusttijdenwet) en Rijksbeleid (inspecties). Ook de gevolgen voor de lange termijn (vraag melk uit

China, vraaguitval Fritesketen) blijven monitoren.

II. Monitoren situatie bij gemeenten: via netwerk worden contacten gelegd. Sommige gemeenten hebben zelf een crisisteam opgericht voor

hun agrarische bedrijven. Concrete verzoeken worden in beeld gebracht.

 

19 Versterken natuur 

in Zuid-Holland 

Natuur (beheer natuur- en recreatiegebieden en groene VTH), Monitoring:

I.  Monitoring voortgang beheer natuur- en recreatiegebieden: Voor het beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden in Zuid-

Holland is PZH in gesprek met de terrein-beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap.

II. Monitoring voortgang groene vergunningverlening, toezicht & handhaving door Omgevingsdiensten
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20 Gezond en veilig 

Zuid-Holland 

Recreatie: onderzoek stand van zaken lopende subsidies aan partners in de recreatiesector. Er worden voor de korte en middellange termijn

acties uitgedacht ten aanzien van de gevolgen van de Coronacrisis. Inventarisatie welke organisaties in de recreatieve sector in de problemen

komen door de Coronacrisis. Na inventarisatie besluit over eventueel lichtere voorwaarden dan bij toekenning of meer voorfinanciering. Er

wordt aangesloten bij de handelswijze voor alle subsidietrajecten.

 

21 Een concurrerend 

Zuid-Holland 

Toerisme: inventariseren van evenementen en bijeenkomsten op gebied van erfgoed, toerisme en cultuur die mogelijk in najaar 2020 gepland

gaan worden. Vanaf het moment dat de Corona maatregelen vanuit het rijk zijn afgekondigd zijn veel bijeenkomsten/evenementen op dit

gebied gecanceld. Dit gaat om activiteiten die door PZH zelf of door partners worden georganiseerd. Voor een aantal hiervan wordt een

nieuwe datum gezocht. Om te voorkomen dat in het najaar veel van deze bijeenkomsten/evenementen op het zelfde moment wordt gepland,

wordt een agenda/overzicht opgesteld. Deze wordt gedeeld met partners ter bevordering van spreiding.

 

22 Financiën & 

organisatie 

Maatregelen m.b.t. Inkoop & aanbesteden:

I. Inzet om lopende projecten en aanbestedingen door te laten gaan: als aanbestedende dienst kan PZH in lopende en toekomstige

aanbestedingen rekening houden met de moeilijke economische situatie waar bedrijven als gevolg van de Coronacrisis in verkeren, hierbij

wordt alles op alles gezet om lopende projecten en aanbestedingen zoveel mogelijk door te laten gaan. De Aanbestedingswet biedt over het

algemeen voldoende flexibiliteit om in omstandigheden zoals deze te voorzien. Denk hierbij aan minimale termijnen voor 

aanbestedingsprocedures, die kunnen worden verruimd. Ook is er ruimte om in het geval van dringende spoed noodzakelijke aankopen op

korte termijn te doen. Er wordt per casus bezien in hoeverre flexibiliteit werkelijk noodzakelijk is.

II. Inkoop en aanbesteden in percelen: als aanbestedende dienst kan PZH bij toekomstige aanbestedingen overwegen om een opdracht in

percelen op te delen of uit raamovereenkomsten kleine opdrachten te halen om zo marktwerking te verhogen, ook kunnen kleinere

ondernemingen inschrijven. Bij aanbesteden wordt met percelen bedoeld het binnen de regels onderverdelen van één opdracht in meer

stukken. Uitgangspunt van de Aanbestedingswet is dat geclusterde opdrachten in principe in percelen verdeeld moeten worden.

III. In gesprek met contractpartners: de Coronacrisis kan leiden tot diverse problemen bij bedrijven. Dit heeft effect op lopende contracten.

Denk hierbij aan vertraagde levertermijnen, stagnatie van toelevering van producten, en ziekte of uitval van personeel bijvoorbeeld.  Door in

gesprek te gaan met contractpartners kan gezamenlijk worden beoordeeld wat de impact is en of eventuele maatregelen en aanvullende

afspraken in overleg mogelijk zijn.

 

  Nieuwe/aanvullende maatregelen

 

23 Een concurrerend 

Zuid-Holland 

Inzet van MKB-Financieringstafel Zuid-Holland: de bestaande MKB-financieringstafel Zuid-Holland en de samenwerkingen met financiers

daarin benutten om uitdagingen van ondernemers in problemen te adresseren. Deelnemers aan de tafel doen dit door te adviseren op

complexe financieringsvraagstukken van MKB-ondernemers.
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24 Een concurrerend 

Zuid-Holland 

Onderzoek ondersteuning Fieldlabs: zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht nieuwe producten en

technologieën ontwikkelen, testen en implementeren. Fieldlabs zijn dan ook een belangrijk onderdeel van het innovatie ecosysteem in Zuid-

Holland. De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen paar jaar meerdere fieldlabs ondersteund. De fieldlabs hebben te maken met financiële

gevolgen van de corona crisis, maar komen vanwege hun juridische structuur niet in aanmerking voor economische steunmaatregelen die

vanuit het kabinet zijn getroffen. De financiële problemen worden onder andere veroorzaakt doordat de fieldlabs vaste kosten (huur,

salarissen etc) blijven maken terwijl er door de Corona maatregelen geen projecten uitgevoerd kunnen worden en additionele funding uitblijft.

Ook is acquisitie uitdagend. 

Er wordt ism InnovationQuarter een analyse uitgevoerd welke fieldlabs acute problemen ondervinden, zodat zicht is op de fieldlabs die

ondersteuning nodig hebben. Daartoe wordt bij de VJN het budget ad  €1,1 mln voorzien voor 2021 naar het jaar 2020 verplaatst.


