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Actualiteit: inhoudelijke dossiers, omgeving & provinciale organisatie n.a.v. ontwikkelingen van het coronavirus


2 juni 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):

19 mei 2020: GS-brief inventarisatie maatregelen en bijlage maatregelen


12 mei 2020: GS-brief en rapportage


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

 Impact op dossier Ondernomen en/of voorgenomen acties

I. Dossiers die door de ontwikkelingen van het Corona virus aandacht verdienen

(1) Samen werken aan Zuid-Holland

EU/Internationaal China 

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de wijze waarop de China activiteiten worden 

uitgevoerd is aangepast. De geplande ontvangsten van vele Chinese delegaties, een 

In de afgelopen weken zijn verschillende acties

ondernomen. Vanuit de provincie Hebei hebben we

een donatie medische hulpmiddelen ontvangen,
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bestuurlijke missie onder leiding van CdK Smit in september 2020 en een tuinbouwmissie 

onder leiding van gedeputeerde mw. Bom-Lemstra zijn geannuleerd en worden vervangen 

door andersoortige activiteiten. Ook vinden er geen fysieke bijeenkomsten meer plaats 

met bedrijven of andere overheden om over de samenwerking met China te spreken. 

Uiteraard zijn er wel veel digitale contacten, met name met de provincie Hebei. Zowel 

vanuit Hebei als vanuit Zuid-Holland is de intentie uitgesproken om de bestaande

samenwerking te continueren en daarbij te zoeken naar creatieve werkwijzen. 

bestaande uit 5000 maskers en 500 medische

pakken. De donatie is overgedragen aan het

Landelijk Consortium Hulpmiddelen die zorg zullen

dragen voor een juiste verspreiding over

zorginstellingen.

 

Gedeputeerde mw. Bom-Lemstra heeft op 16 mei

een digitaal internationaal seminar van CAU Futong

geopend via een speech en een film over Zuid-

Holland. Bij dit seminar waren ook Zuid-Hollandse

bedrijven betrokken. In de speech benadrukte zij

het belang van de innovaties uit onze land-

tuinbouwsector voor de toekomstige

beschikbaarheid van gezond en veilig voedsel

wereldwijd.

 

CdK Smit heeft op 18 mei een speech inclusief film

verzorgd tijdens de opening van de Langfang Trade

Fair. Volgens onze Chinese bronnen is de opening

door 23 miljoen mensen wereldwijd digitaal

bekeken!

Vanuit China hebben we vele positieve reacties

ontvangen op de betrokkenheid en inzet van de

Zuid-Hollandse bestuurders.

 

Meer informatie over bovenstaande 3 activiteiten

is te vinden via https://www.zuid-

holland.eu/china/news-0/

 

Voor de komende periode wordt gewerkt aan het

opstellen van een nieuwe Memorandum of

Understanding met Hebei en wordt verdere

invulling gegeven aan een meer strategische
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structurele samenwerking. Hierbij worden het

bedrijfsleven, andere overheden en

netwerkorganisaties betrokken.

Interprovinciaal Vanuit het Interprovinciaal Overleg zijn er in het kader van de coronacrisis een aantal relevante zaken te melden.

 

Catshuisoverleg


Op 18 mei jl. heeft er een Catshuissessie plaatsgevonden waarin het Rijk met de koepels (IPO, VNG, UVW) in gesprek is gegaan over de

coronacrisis en interbestuurlijke samenwerking. Gedeputeerde Vermeulen heeft als vice-voorzitter van het IPO aan dit overleg deelgenomen.

Voor de zomer zal er nog eenzelfde soort overleg gepland worden om dieper op de interbestuurlijke verhoudingen in te gaan.

 

Financiële afspraken


De provincies zijn samen met de gemeenten en de waterschappen op dit moment in gesprek met het Rijk over de eventuele compensatie van het

Rijk als gevolg van de schade door de coronacrisis. Belangrijk is dat de provincies daartoe in kaart brengen welke extra uitgaven en gemiste

inkomsten zij verwachten door de coronacrisis. Bovenop de compensatie van de reële kosten is het voorstel door het Rijk gedaan tot bevriezing

van het accres van het gemeente- en provinciefonds tot het einde van de huidige regeerperiode. Dit zorgt komend jaar voor duidelijkheid over de

ontwikkeling van het provinciefonds, reden waarom de provincies dit voorstel steunen. Wel vinden de provincies het belangrijk dat er een

financieel afsprakenkader komt, zodat de decentrale overheden niet voor onverwachte verrassingen komen te staan bij dit traject.

 

Evaluatie digitale besluitvorming


Afgelopen 2 weken is in de provincies veel geëxperimenteerd met digitale Statenvergaderingen en participatieprocessen. Medio mei volgt de 1e

tussenrapportage Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Deze evaluatiecommissie bestaat uit mensen van

het Rijk én de decentrale overheden.

 

Taskforce Herstel Regionale Economie

Gezien de actuele economische crisis als gevolg van het coronavirus heeft het IPO-bestuur het initiatief genomen voor de oprichting van een IPO-

Taskforce Herstel Regionale Economie (HRE). Aangestuurd door het HNP en de BAC Regionale Economie wordt denkkracht georganiseerd om de

rol van de provincies in het herstel van de getroffen sectoren te kunnen duiden. Naar verwachting kan de Taskforce eind mei starten wanneer

missie, rol en invulling duidelijk zijn.

 
(2) Bereikbaar Zuid-Holland

Openbaar Vervoer De coronacrisis heeft op het openbaar vervoer een grote impact. Middels de vorige 

updates bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen op dit gebied. In de afgelopen weken 

zien we een lichte stijging van het OV-gebruik. De verwachting is dat deze trend zich na 1 

Op 26 mei heeft GS, samen met alle andere

decentrale overheden, besloten tot het

onderschrijven van de afspraken die in NOVB-

verband (Nationaal Openbaar Vervoer Beraad) zijn
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juni doorzet als meer mogelijk wordt in de maatschappij. 
 

gemaakt. Dit houdt onder meer in dat het protocol

verantwoord reizen met OV wordt onderschreven,

en er – ook door provinciale -  vervoerders per 1

juni een normale dienstregeling wordt gereden.

Ook is afgesproken dat aan vervoerders de

reguliere subsidies betaald worden, zoals die in de

situatie voor corona uitgekeerd werden. Er is met

het Rijk nog geen overeenstemming over de vanuit

het NOVB gestelde voorwaarde dat het Rijk garant

staat voor de verliezen die de vervoerders maken

bij de uitvoering van de normale dienstregeling.

  
Het protocol verantwoord reizen met het OV houdt

onder meer in dat per 1 juni mondkapjes verplicht

worden voor reizigers. Tegelijkertijd blijft de regel

van kracht dat OV alleen voor noodzakelijke reizen

gebruikt mag worden.

  
Per 1 juni geldt er een verbod voor het meenemen

van de fiets in het gehele OV. De vouwfiets is van

dit verbod uitgezonderd. Voor de provincie Zuid-

Holland betekent dit dat voor NS en Qbuzz

ontheffingen gegeven moesten worden op de eisen

in het Programma van Eisen van hun concessies.

Hiermee kunnen ze fietsen weren uit de

Treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda en de

MerwedeLingelijn. Voor de Waterbus wordt een

uitzondering gemaakt op de landelijke afspraken:

hier blijven alle fietsen welkom.

Continuïteit infra- & 

onderhoudsprojecten. 
De continuïteit van infra- & onderhoudsprojecten heeft onze voortdurende aandacht. Over dit onderwerp bent u middels de vorige

updates geïnformeerd. Zorgen dat werkzaamheden

door kunnen gaan en de realisatie van projecten

niet of nauwelijks vertraagd wordt, was en is

prioriteit.
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Het voorlopige beeld is nog steeds dat door ons in

de markt gezette werkzaamheden niet tot

nauwelijks vertraging hebben opgelopen. De

provincie Zuid-Holland blijft in nauw contact met

haar opdrachtnemers, en is daarnaast doorgaand in

gesprek met relevante gesprekspartners, zoals

Bouwend Nederland. Zo zorgen we samen dat ook

in de toekomst de impact van de crisis zo goed

mogelijk opgevangen wordt.

  

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

voorgaande updates al geïnformeerd. We blijven

monitoren

Verruiming

bedientijden bruggen

en sluizen

Eerder, op 19 maart 2020, was besloten de winterbediening van bruggen en sluizen na 1

april 2020 voor te zetten, om te voorkomen dat een mogelijke besmetting met het

coronavirus zou leiden tot onvoldoende beschikbaarheid van bedienend personeel.

Op maandag 18 mei 2020 is besloten om over te

gaan tot verruimde bedientijden van bruggen en

sluizen. Dit kan op een veilige manier. Over het

aanpassen van de bedientijden heeft afstemming

plaatsgevonden met de Veiligheidsregio’s.

(3) Schone energie voor iedereen

  

(4) Een concurrerend Zuid-Holland

Economie Resultaten onderzoek CPB Scenario’s ministerie EZK

Panteia heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een onderzoek uitgevoerd: “CPB-scenario’s economische

gevolgen coronacrisis voor sectoren, grootteklassen en regio’s.” Het onderzoek is een verdieping van de vier CPB Corona scenario’s (26 maart

2020) per provincie en sector. In elk scenario krimpt de economie van elke provincie in 2020. Noord-Brabant, Flevoland, Zeeland en Limburg
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worden in 2020 het sterkst getroffen. Qua sectoren zijn handel, vervoer en horeca en de sector cultuur, recreatie en overige de grootste

negatieve uitschieters in alle vier CPB-scenario’s. Alle sectoren herstellen in 2021, behalve in het meeste ongunstige scenario en de sector

delfstoffenwinning.

 

De Zuid-Hollandse economie krimpt in 2020 in alle scenario’s minder dan de Nederlandse economie. Het Zuid-Hollandse arbeidsvolume krimpt in

2020 in alle scenario’s minder dan het Nederlandse arbeidsvolume. Het herstel in 2021 (of de doorgezette krimp in het geval van scenario 4) is

ook positiever dan voor de Nederlandse economie.

 

De belangrijkste onderzoeksresultaten komen overeen met eerdere sectorale onderzoeken en onze provinciale Coronamonitor. Als provincie

sluiten we zo veel mogelijk aan bij regionale en nationale data- en monitoringstrajecten, zoals die van het ministerie van EZK. Enerzijds om onze

eigen data te toetsen, en anderzijds om samen te werken op het gebied van monitoring en dataverzameling.

 

Ambassadeurs Winkelgebieden van start

Vanwege de coronacrisis lukt het ondernemers niet altijd om voldoende tijd vrij te maken voor de taken van een ondernemersvereniging, terwijl

samenwerking in deze tijden erg belangrijk is. Vanaf 1 juni heeft de provincie daarom drie ambassadeurs ingehuurd die

ondernemersverenigingen in winkelgebieden zullen ondersteunen. De ambassadeurs zijn ervaren experts op het gebied van detailhandel en gaan

in gesprek met ondernemersverenigingen om deze waar nodig hands-on te ondersteunen in onder meer het versterken van de onderlinge

samenwerking en afstemming met vastgoed en gemeenten. Dit sluit aan bij het MKB-beleid van de provincie om samenwerking in winkelcentra

te bevorderen en bij de vergelijkbare aanpak op bedrijventerreinen. De focus ligt vooral op de (middel)grote centrumgebieden die momenteel

het hardst worden getroffen.

  

Corona-overbruggingsleningen


Op 20 mei heeft het kabinet bekendgemaakt additioneel €150 miljoen uit te zullen trekken voor de Corona-overbruggingsleningen voor startups,

scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven (€50k tot €2 mln). Hiermee komt het totaalbedrag voor de COL op €250 miljoen.

· Hiervan is ruim €50 miljoen beschikbaar voor startups, scale-ups en innovatieve Mkb'ers in Zuid-Holland.

· InnovationQuarter verwacht hiermee ca. 140 bedrijven te kunnen helpen om de komende periode te overbruggen.

· Inmiddels zijn er landelijk zo’n 1470 aanvragen ingediend voor zo’n €530 miljoen.

· Vanuit InnovationQuarter zijn er 300 aanvragen in behandeling (geweest) voor een bedrag van ca €100 miljoen. Er zijn nu 35

goedkeuringen gedaan.

Greenports

 

Steun EU voor exportkredieten


De Europese Commissie geeft goedkeuring aan de Nederlandse garantieregeling die is bedoeld om de kredietverzekeringsmarkt voor de handel
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te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

 

Luchtvrachtcapaciteit


Het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven blijft de internationale handel voor de tuinbouw ontwrichten. Het is gewenst de capaciteit

snel op te schroeven om wereldwijd handelsrelaties te behouden, bepleit de Taskforce Logistiek van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw.

Naar de mening van de Taskforce moet de Nederlandse overheid meer investeren om het proces van internationale handel weer op gang te

brengen en stabiel te maken.

 

Update Taskforce Scenario’s

De Taskforce Scenario’s, waar PZH een belangrijke bijdrage aan levert, werkt aan een korte termijn effectanalyse. In de week van 25 mei is een

enquête uitgezet naar duizenden ondernemers binnen de het tuinbouwcluster. De respons is tot nu toe hoog. Daarnaast heeft de Taskforce een

aantal kwalitatieve interviews afgenomen met ondernemers over de vooruitzichten op de langere termijn. Het team is nu van start met het

verwerken van de eerste resultaten.

Cultuur & Erfgoed 

Toerisme 

1. Versoepeling van de Coronamaatregelen per 1 juni 2020 in de cultuursector:

· Theaters/podia en bioscopen gaan weer open. Maximaal 30 bezoekers met 1,5 meter afstand na reservering en checkgesprek.

· Musea en monumenten met een publieksfunctie gaan weer open na reservering en checkgesprek. Maximaal aantal afhankelijk

van oppervlakte gebouw.

 

NB: Onder voorbehoud mogen per 1 juli 2020 bovengenoemde instellingen maximaal 100 mensen toelaten. Deze versoepeling

biedt kansen voor de cultuur- en erfgoedsector, maar vraagt ook inspanning om te voldoen aan de Corona-protocollen.

 

2. Met een aantal cultuurwethouders is op 16 juni a.s.een gesprek gepland o.a. naar aanleiding van de brief die zij hebben gestuurd ter

ondersteuning van een brandbrief van de podia en theaters in Zuid-Holland.

  

3. Inventarisatie naar de stand van zaken van de culturele infrastructuur en Corona in Zuid-Holland: op verzoek van de heer Stolk (CDA)

wordt een GS-brief geagendeerd voor de commissie BMM op 17 juni a.s. te betrekken bij de bespreking van de Voorjaarsnota.

 

4. Probiblio: Bibliotheken zijn vanaf 11 mei gefaseerd weer opengegaan. Betreft vooralsnog grotendeels beperkte dienstverlening. Voor

Probiblio betekent dit dat het interbibliothecair leenverkeer in ieder geval weer is opgestart. Voor het opstarten van veel andere

activiteiten is Probiblio afhankelijk van de mogelijkheden van bibliotheken om in deze situatie weer zaken op te pakken. Bibliotheken

richten zich nu veelal eerst op het digitaal ondersteunen van hun klanten/doelgroepen en het heropenen van de vestigingen.

 

5. Vanwege de coronacrisis wordt de toerismesector hard getroffen. Rekening moet worden gehouden met een zeer grote uitval van
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bedrijven in deze sector (tot wel 70%). Aan de andere kant, de uitgestelde vakantieplannen van veel Nederlanders biedt voor 2020

kansen om mensen te verleiden in eigen land of regio op vakantie te gaan. De provincie is bezig haar beleidsuitgangspunten mbt

Toerisme te formuleren, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op bestaande opgaven. We streven ernaar om de dialoog met de

gebieden snel te starten waarbij maatregelen gevonden kunnen worden die zowel aansluiten op de provinciale uitgangspunten als ook

de getroffen ondernemers in de toerismesector direct steunen. In de komende maanden zullen gesprekken met de gebieden

plaatsvinden; begin juni is een eerste gesprek met een delegatie uit de regio's. Daarnaast verkennen we momenteel op welke wijze de

digitalisering van ondernemers kan worden ondersteund, bijvoorbeeld door het faciliteren van de toegang tot boekingsplatforms.


(5) Versterken natuur in Zuid-Holland

Landbouw Werkbezoek Voedsel Families en korte ketens

 

Op 18 mei organiseerde provincie Zuid-Holland samen met Voedsel Families Zuid-Holland een digitaal werkbezoek voor Adri Bom om kennis te

maken met enkele ondernemers in de korte keten.                                                    Rotterdamse Oogst en                 

van De Kortste Weg vertelden hun verhaal over hoe de coronacrisis hun bezigheden raakt en hoe de crisis kwetsbaarheden in het voedselsysteem

aan het licht brengt.

 

Voorzitter van de Voedselfamilies Zuid-Holland en Tasforce Korte Keten                            benadrukt dat kortere voedselketens de

consument veel bewuster maken van het voedsel dat ze kopen. Bovendien is de veerkracht groter dan in lange ketens. Lokaal voedsel is er niet

alleen voor een rijke elite. Juist ook tijdens de coronacrisis ziet een brede uitsnede van de bevolking de meerwaarde van gezond, duurzaam en

betaalbaar voedsel uit de eigen omgeving.

De ondernemers in de korte keten willen dat een duurzame voedselketen normaal wordt. Gedeputeerde Bom ziet graag dat de korte keten een

grotere rol krijgt in het voedselsysteem van Zuid-Holland waarbij het toegankelijk is voor alle Zuid-Hollanders.

 

Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

 

Effecten Corona (maatregelen) op melkveehouderijsector:


· Er zijn nu strenge protocollen voor melk-ophaaldienst, veeartsen etc.

· De zuivelsector wordt relatief (t.o.v. andere sectoren / GCs) minder geraakt, omdat ze leveren aan de retail (i.p.v. horeca)

· Zolang de wereldmarktprijzen voor zuivel stabiel blijven, verwachten we dat de sector geïnteresseerd blijft in resultaten van GC Kaas en

Bodemdaling

· Deze indruk is vooralsnog onveranderd beeld, blijkt uit gesprekken die we regelmatig met onze partners hebben

  

Effecten op aanpak/manier van werken

Vanuit de Zuivelfabriek DGS ervaren we ook (nog steeds) een goede energie om samen te werken met de Groene Cirkel partijen aan een

duurzaam perspectief voor de melkveesector in het Groene Hart. Het grootste belang wat zij hebben is het ontwikkelen van (een markt voor)
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CO2 credits; zij zijn zich bewust dat dat een heel belangrijk verdienmodel is, dat perspectief kan bieden aan agrariërs die ‘door willen’. DGS ziet

dat dit verdienmodel een optelsom is van de resultaten op de andere gezamenlijke GC-doelen: reductie bodemdaling en versterken

biodiversiteit. Conclusie: het belang om te werken aan gezamenlijke doelen voor de fabriek is ondanks corona niet minder. Ook bij andere

partners zoals Rabobank en de WUR horen we (sinds Corona) nog geen andere geluiden, ook zij willen graag door.

  

Wat betreft onze specifieke manier van werken (netwerk-aanpak/regie) hebben we gezamenlijk geanalyseerd wat er digitaal en/of op 1,5m

afstand doorgang kan vinden en hoe effectief dat nog is. De conclusie daarvan is:

· Vrijwel alles kan doorgaan, zeker het gangbare ‘overlegcircuit’ heeft de ‘proof of the pudding’ van de digitale tools goed doorstaan.

· Onze jaarlijkse netwerkdag en andere grotere events zijn wellicht niet effectief als we op 1,5 m zouden moeten gaan netwerken.

· In geval van kleinere bijeenkomsten: workshops, expertmeetings, kunnen doorgaan in een 1,5m samenleving. Daarbij is hebben we

extra aandacht voor ‘relatiebeheer en communicatie’ (hoe delen we onze resultaten met onze netwerkpartners en of ‘hoe komen we in

contact met nieuwe partners/kansen’)

  

Effecten op resultaten

Onze procesdoelen (resultaten) beogen we te bereiken met procesbudget. Door corona zien we dat we moeten bijleren en dat het ‘warm

organiseren’ tijdsintensiever wordt.

Onze uitvoeringdoelen en -resultaten beogen we te bereiken d.m.v. zo veel mogelijk subsidie aanvragen en evt. cofinancieringen door

belanghebbende partijen.

Bij de GC kaas en bodemdaling lopen diverse uitvoeringssporen, voor zover we nu overzien vallen de effecten mee. Alleen voor de Living Labs

geldt dat we de beoordeling van de aanvragen moesten uitstellen als gevolg van de coronacrisis.

 

 (6) Sterke Steden en dorpen

Woningbouw Zuid- 

Holland 

 

Samen met het IPO en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roepen we op om ook in tijden van crisis te zorgen dat de bouw op gang

blijft:

· In een opiniestuk, dat op 24 april is gepubliceerd in BInnenlands Bestuur en waarvan u een afschrift heeft ontvangen (12 mei 2020),

benadrukken wij de belangrijke rol van provincies en gemeenten in de woningbouw. Meer bevoegdheden voor provincies om te sturen

op het bouwen van betaalbare woningen kan daarbij helpen.

· Daarnaast steunen de twaalf gezamenlijke provincies in IPO-verband de oproep van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes

en de Woonbond voor het afschaffen van de verhuurdersheffing. De partijen roepen de Tweede Kamer op om het rapport van

Companen en Thésor te beschouwen als een noodoproep vanuit de volkshuisvesting en op de kortst mogelijk termijn de

verhuurdersheffing af te schaffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief van GS hierover, die u op 26 mei 2020 heeft

ontvangen.

· In mei hebben wij onze Vliegende Brigade onder gunstiger voorwaarden actief aan alle gemeenten aangeboden en zijn we intensief in

gesprek met BZK over de uitvoering van de zogenoemde woningbouwimpuls.
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Woningbouwimpuls 

 

Het eerste aanvraagtijdvak voor de woningbouwimpuls wordt opengesteld van 1 juli tot 15 juli 2020. Op 20 mei heeft minister Ollongren (BZK)

bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer (kamerbrief maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis) dat er middelen uit de laatste

tranche van de woningbouwimpuls naar voren worden gehaald zodat daaruit in 2020 €50 miljoen extra beschikbaar is. Met het naar voren halen

van het geld wordt beoogd meer woningen en gebiedsontwikkelingen te starten vanaf 2021.

Daarnaast is goede huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en overige spoedzoekers door de coronacrisis moeilijker en

noodzakelijker geworden in verband met contactbeperkingen. Daarom wordt in 2020 €50 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de

woningbouwimpuls om de bouw van (flexibele) huisvesting voor deze groepen aan te jagen.

  

Vanuit gemeenten in Zuid-Holland worden diverse projectaanvragen ingediend die met de subsidie van BZK versneld gerealiseerd kunnen

worden. Wij zullen u informeren zodra bekend is welke projecten door de provincie met een steunverklaring worden ondersteund. In september

wordt bekend welke projecten subsidie krijgen.

Vliegende Brigade De Vliegende Brigade helpt gemeenten en andere organisaties bij het versnellen van binnenstedelijke woningbouwprojecten. De Vliegende

Brigade levert snel en gericht menskracht voor concrete knelpunten. Deze menskracht bestaat uit extern ingehuurde expertise en directe hulp

van collega’s van de provincie, waarbij maatwerk de sleutel is tot succes.

  

De afgelopen periode heeft de Vliegende Brigade veel exposure gehad. Onder andere door succes in lopende trajecten in Gouda, Zoetermeer en

Dordrecht. Maar ook door een recent mailbericht van gedeputeerde Koning aan alle wethouders in Zuid-Holland in het kader van het corona

steunpakket. De afgelopen periode zijn dan ook weer veel nieuwe verzoeken voor ondersteuning binnengekomen bij de Vliegende Brigade van

grote, middelgrote en kleine gemeenten. De expertise die gevraagd wordt loopt uiteen van projectleiders en procesadviseurs tot juristen en

planeconomen. Met alle organisaties die een verzoek hebben ingediend vinden gesprekken plaats om tot maatwerk te komen. Er vindt altijd een

beleidscheck plaats om te kijken of er strijdigheid is met provinciaal beleid. De Vliegende Brigade maakt gebruik van de expertise van eigen

collega’s, adviesbureaus en ZZP’ers die ‘gematched’ worden met de betreffende gemeente.

  

Aangezien de Vliegende Brigade onderdeel uitmaakt van het coronasteunpakket vanuit de provincie biedt de Vliegende Brigade in 2020 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 nadrukkelijk kleinschalige opdrachten met een snelle doorlooptijd tot 50.000 euro. Zo kunnen we dit jaar meer

projecten op gang helpen.

(7) Gezond en veilig Zuid-Holland
De Groene Motor De Groene Motor is aan het uitwerken welke maatregelen nodig zijn om het groene vrijwilligerswerk corona-proof te kunnen doen. Het gaat met
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 name om de hygiëne maatregelen (denk aan gereedschapsuitleen) en voorlichting.

 

Recreatiegebied 

Vlietland

Met Hemelvaart is recreatiegebied Vlietland ontruimd vanwege grote drukte.

  

Voor Pinksteren is er besloten dat toegangswegen voor auto’s worden afgesloten. Daarnaast worden fietsers al voordat ze de brug over gaan

gewaarschuwd als het Vlietland te druk wordt. Met deze maatregelen wordt geprobeerd grote drukte te voorkomen zodat bezoekers op 1,5

meter kunnen recreëren.

 

Omgevingsdiensten 

DCMR 
ODZHZ (Zuid-Holland- 

Zuid) 
ODH (Haaglanden)  
ODMH (Midden-

Holland) 
ODWH (West-Holland) 

 

In eerdere updates bent u geïnformeerd dat, met uitzondering van het fysieke toezicht, de uitvoering van de taken van de omgevingsdiensten

over het algemeen geen noemenswaardige negatieve gevolgen ondervinden van de coronamaatregelen. Hieronder vindt u de actuele

maatregelen die de omgevingsdiensten hebben genomen in verband met het coronavirus. Onderscheid wordt gemaakt in het uitvoeren van

werkzaamheden buiten (toezicht), de plannen om weer op kantoor te gaan werken, financiële consequenties en bijdragen aan toezicht op de

noodverordeningen.

  

Werkzaamheden buiten

Vanaf de start van de coronamaatregelen was bij alle diensten het fysieke toezicht bij bedrijven teruggebracht tot het meest noodzakelijke. Er

was wel fysiek toezicht bij incidenten en andere urgente zaken. Zo ging het fysieke toezicht op bijvoorbeeld bodem- en asbestsaneringen door,

omdat dit tijdens de saneringswerkzaamheden plaats moet vinden. Verder vond vooral administratief toezicht plaats en werd geëxperimenteerd

met alternatieve vormen van toezicht. De resultaten van deze experimenten zijn nog niet bekend. Tevens werd het toezicht voorbereid voor het

moment dat er weer fysiek toezicht mogelijk is.

  

Inmiddels hebben alle vijf de diensten besloten het fysieke toezicht weer op te schalen, met inachtneming van de vereiste

veiligheidsmaatregelen. Meestal wordt hierbij prioriteit gegeven aan bepaalde branches, en meestal vindt het toezicht plaats nadat er contact is

geweest het desbetreffende bedrijf.

  

Terug naar kantoor?

Alle diensten verwachten dat het merendeel van hun medewerkers voorlopig niet op kantoor terecht kan. De situatie op kantoor laat dit niet toe,

en ook willen de directeuren het openbaar vervoer niet te veel belasten. De diensten denken wel na over de (on)mogelijkheden om met

inachtneming van de vereiste veiligheidsmaatregelen een deel van de medewerkers weer toe te laten tot het kantoor.

Bij ODH is het nauwelijks mogelijk om, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen, weer op kantoor te gaan werken. Het kantoor leent zich

niet voor eenrichtingsverkeer. Verwacht wordt dat er zeker tot september vanuit huis gewerkt zal worden.

  

Financiële consequenties

Bij geen van de vijf diensten zijn er op dit moment continuïteitsproblemen en ook de productiviteit loopt niet of nauwelijks achter bij de

verwachte productie onder normale omstandigheden. Zoals hierboven aangegeven is er bij het toezicht een verschuiving van de werkzaamheden
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en dus een (tijdelijke) achterstand in de uitvoering van fysiek toezicht.

  

Toezicht op de noodverordening

ODMH en OZHZ leveren capaciteit aan gemeenten en/of veiligheidsregio voor toezicht op de noodverordening. ODWH heeft geen verzoek om

bijstand gehad, ODH levert een bijdrage in de vorm van signaaltoezicht en DCMR levert enige ondersteuningscapaciteit bij toezicht en

handhaving van de coronamaatregelen.

II. Provinciale organisatie

Continuïteit 

bedrijfsvoering

   


