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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Inventarisatie 16 juni maatregelen PZH coronavirus

Geachte Statenleden,

De verspreiding van het coronavirus lijkt voorlopig onder controle. Ook na de stapsgewijze

versoepelingen van de coronamaatregelen in de afgelopen weken is het aantal nieuwe

besmettingen verder afgenomen en is de bezetting op de Intensive Care-afdelingen gedaald.

Hierdoor kan er steeds meer ruimte komen voor samenleving en economie. Wel ligt de dreiging

van een nieuwe golf van besmettingen op de loer; het is daarom belangrijk dat mensen zich

blijven houden aan basisregels zoals het houden van afstand en het vermijden van drukte.

In deze tweewekelijkse 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

Het kabinet heeft op 5 juni bekend gemaakt dat ongeveer 1,5 miljard euro beschikbaar wordt

gesteld om de exploitatieverliezen van het openbaar vervoer te compenseren. Over dit bedrag is

overeenstemming bereikt in het Nationaal Openbaar Vervoerberaad (NOVB). Het kabinet

vergoedt tot het einde van het jaar circa 93% van de exploitatieverliezen. De compensatie wordt

verdeeld tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS), de stad- en streekvervoerders en de

Waddenveren. Het uiteindelijke steunbedrag zal afhankelijk zijn van de gemaakte omzet. Nadere

informatie hierover kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/05/financiele-regeling-voor-ov-bedrijven

Op 3 juni heeft de nationale Denktank Coronacrisis een advies uitgebracht over het organiseren

van mobiliteit als de coronamaatregelen op 1 september aanstaande verder worden versoepeld.

In dit advies ‘Mobiliteit en de coronacrisis’ geeft de Denktank aan dat het nodig is om in de

toekomst plaats en tijd van arbeid, onderwijs en dienstverlening slimmer te organiseren en het

gebruik van de fiets verder te stimuleren. Ook na 1 september zal meer moeten worden

thuisgewerkt, zullen arbeidstijden en tijden van kinderopvang moeten worden gespreid en zal

meer online onderwijs moeten worden gegeven. Dit alles om te grote druk op het openbaar
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vervoer te voorkomen. Het advies kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/04/mobiliteit-en-coronacrisis

 

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 24 uit dit overzicht hebben we

eerder met u gedeeld. Zoals u kunt zien, zijn twee nieuwe maatregelen toegevoegd. Het gaat om

een inventarisatie van de gevolgen van de coronacrisis voor culturele instellingen in Zuid-Holland

en om een tijdelijke aanpassing van een beleidsregel bij subsidieverstrekking, waardoor bij het

niet voldoen aan de subsidieverplichtingen de extra korting van 3% niet hoeft te worden

toegepast. Wij werken aan wijziging van de Algemene subsidieverordening (Asv), zodat

mogelijkheden ontstaan om bij gesubsidieerde activiteiten die te maken hebben met beperkingen

door coronamaatregelen af te wijken van huidige voorwaarden. Een voorstel voor wijziging van

de Asv kunt u binnenkort verwachten.

Naast het maatregelenoverzicht zijn ook de antwoorden op de Statenvragen 3624 ‘Veiligheid

volksgezondheid n.a.v. werkzaamheden slachterijen in Zuid-Holland’ bijgevoegd.

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. In de afgelopen periode

hebben wij u tweewekelijks geïnformeerd over ontwikkelingen rond de aanpak van de

coronacrisis. Nu ontwikkelingen rond verspreiding van het coronavirus de goede kant op lijken te

gaan en mede daardoor minder actualiteiten over de aanpak van de gevolgen van de uitbraak te

melden zijn, zullen wij u vanaf nu maandelijks informeren. Voor het zomerreces zult u nog één

periodieke informatiebrief over coronaontwikkelingen ontvangen. Mocht er dringende relevante

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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