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Geachte Statenleden,

De versoepelingen van de coronamaatregelen in de afgelopen weken lijken de beoogde effecten

te hebben. De samenleving en economie krijgen meer ruimte terwijl het aantal besmettingen met

het coronavirus niet te hard toeneemt en de bezetting op de Intensive Care verder daalt. Voor

een groot deel nemen mensen zelf verantwoordelijkheid door het houden van afstand. Wel was

het tijdens Hemelvaart en Pinksteren op enkele plaatsen, zoals sommige stranden en parken, te

druk door een grote toestroom van bezoekers. In die gevallen zijn lokale maatregelen genomen

zoals het afsluiten van locaties of het reguleren van bezoekersstromen. Vanaf 1 juni is de

volgende fase van versoepeling van maatregelen ingegaan. Zo mogen de middelbare scholen

weer open, kunnen horecagelegenheden maximaal 30 gasten ontvangen en kunnen culturele

instellingen zoals musea en theaters onder voorwaarden bezoekers toelaten. Ook zijn de

terrassen sinds gisteren weer open. Het is uiteraard afwachten wat de effecten van deze stappen

zullen zijn, maar Gedeputeerde Staten zijn blij met de ruimte die inwoners en ondernemers in

onze provincie kan worden geboden.

Bij onze tweewekelijkse 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

Het kabinet heeft op donderdag 28 mei bekend gemaakt dat gemeenten, provincies en

waterschappen 566 miljoen euro krijgen voor het overeind houden van dienstverlening aan hun

inwoners. Op die manier worden decentrale overheden gecompenseerd voor het wegvallen van

inkomsten en het uitvoeren van extra taken door de coronacrisis. Meer informatie over dit

steunpakket kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/compensatie-coronacrisis-voor-

gemeenten
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Op 28 mei heeft het kabinet ook bekend gemaakt dat het noodpakket voor ondersteuning van

banen en economie wordt uitgebreid en verlengd tot 1 oktober 2020. In bestaande regelingen zijn

tegemoetkomingen verhoogd of voorwaarden verruimd en er zijn nieuwe regelingen aan het

pakket toegevoegd, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Nadere informatie over het

Noodpakket 2.0 en de bijbehorende Kamerbrief kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/uitbreiding-op-ondernemersregelingen-

noodpakket-banen-en-economie

Ook het steunfonds voor lokale media wordt door het kabinet verlengd. Hiervoor wordt 24 miljoen

euro extra uitgetrokken. Informatie over de verlenging van deze steunmaatregel vindt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/kabinet-verlengt-steun-aan-lokale-media

Op 27 mei heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend gemaakt hoe het

eerder aangekondigde steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector wordt

uitgewerkt. Van dit bedrag is 48,5 miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van regionale

musea, (pop)podia en filmtheaters. Informatie over uitwerking van de ondersteuning van de

culturele sector vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/27/aanvullende-

middelen-voor-cultuursector-uitgewerkt

Het kabinet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de

Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een

goede invoering van de wet. Over dit besluit heeft de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties op 20 mei een brief aan het parlement gestuurd:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/nieuwe-datum-inwerkingtreding-

omgevingswet-1-januari-2022

Verder gaat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de komende tijd

inventariseren wat mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor verkiezingen kunnen zijn. Het

gaat bijvoorbeeld om de wijze waarop in de stemlokalen 1,5 meter afstand kan worden

gehouden. In het komend najaar staan herindelingsverkiezingen gepland in nieuwe gemeenten in

de provincies Groningen en Noord-Brabant. In maart 2021 staan de Tweede Kamerverkiezingen

op de rol. De brief van de minister kunt u vinden op:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z09215&did=2020D1
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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.

Vanuit Hebei, de Chinese provincie waarmee Zuid-Holland al sinds 1993 een

samenwerkingsrelatie heeft, hebben wij een donatie met medische hulpmiddelen ontvangen,

bestaande uit 5000 maskers en 500 medische pakken. Dit pakket is overgedragen aan het
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Landelijk Consortium Hulpmiddelen dat zorg zal dragen voor een verspreiding over

zorginstellingen. Wij zullen onze dank voor dit gebaar overbrengen aan de provincie Hebei.

 

Op vrijdag 29 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 zesde 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’.

Op 1 juni zijn de vervoerders in het openbaar vervoer (OV) weer volgens een volledige

dienstregeling gaan rijden. Om op een verantwoorde wijze te kunnen reizen zijn in het Nationaal

Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) afspraken gemaakt. Er is nog geen overeenstemming met het

Rijk over het dragen van verliezen die de vervoerders maken nu zij per 1 juni weer de normale

dienstregeling rijden. In het protocol verantwoord reizen met het OV is onder andere vastgelegd

dat per 1 juni mondkapjes verplicht zijn voor reizigers. Tegelijkertijd blijft de regel van kracht dat

OV alleen voor noodzakelijke reizen gebruikt mag worden. Om afstand tussen reizigers te

houden hebben vervoerders hun voertuigen zo ingericht dat ongeveer veertig procent van de zit-

en staplekken beschikbaar zijn. Per 1 juni geldt er een verbod voor het meenemen van de fiets in

het gehele OV. De vouwfiets is van dit verbod uitgezonderd. De provincie Zuid-Holland heeft NS

en Qbuzz ontheffingen gegeven op eisen in het Programma van Eisen van hun concessies, zodat

ze fietsen kunnen 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. Nadere informatie over de maatregelen per vervoerder kunt u vinden via:

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/openbaar-vervoer/

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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