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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij wederom een brief met de laatste stand van zaken over de provinciale inzet
rondom COVID-l9. Op dit moment is de meivakantie begonnen. Een vakantie die wij
ons anders hadden voorgesteld. Geen volle campings en terrassen, maar een voort-
zetting van de intelligente lockdown. Wij snappen dat iedereen staat te popelen om er
na een aantal weken van thuisblijven op uit te trekken. Wij moeten echter, gezien de
omvang van deze pandemie en het feit dat daartegen nog geen vaccin is, blijven vol-
houden. Er ziin er voorzichtige hoopvolle berichten gedeeld door het kabinet. Scholen
kunnen na de meivakantie weer vooaichtig opstarten en wij volgen met grote belang-
stelling deze ontwikkelingen. Het stemt ons ook positief dat de jeugd binnenkort weer
mag sporten. Voorzichtigheid blijft geboden, want wij zien dat de medewerkers in de
zorg nog steeds zwaat belast zijn. En om in de zorgtermen te blijven, wij maken ons in
toenemende mate zorgen over de bloedsomloop van de economie. Dit brengt veel on-
zekerheid met zich mee bij vele ondernemers en geeft geen rooskleurig toekomstper-
spectief.

4 en 5 mei2020
ln deze meivakantie vindt ook de dodenherdenking plaats op 4 mei 2020 en de viering
van 75 jaar vrijheid op 5 mei 2020. Samenkomen om te herdenken en de vrijheid te
vieren zit er nu niet in. Samen met gemeenten en het Nationaal Comité 4 en 5 meizet
eenieder zich in om ondanks de omstandigheden het toch mogelijk te maken dat de
samenleving op 4 en 5 mei 2020 op een waardige manier en in onderlinge verbonden-
heid kan herdenken en stil kan staan bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog,
75 jaar geleden.
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Zo worden bijvoorbeeld in alle provincies in sobere setting gelijktijdig vrijheidsvuren
ontstoken. Uiteraard worden daarbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksge-

zondheid en Milieu (RIVM) in acht genomen. ln Assen zal deze handeling plaatsvin-

den aan de Kop van de Vaart.

Het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in deze situatie is bijzonder. Wij zullen

hierbij allemaal op onze eigen manier stilstaan.

Gevolgen coronacrisis provinciale beleidsterreinen
Er is vanuit verschillende provinciale beleidsterreinen informatie te geven over de ge-

volgen van de coronacrisis. Wij sommen ze hier voor u op.

Vrijetijds Economie(VTE)-sector
ln overleggen met Recron/Hiswa, Horeca Nederland, Recreatieschap, Marketing

Drenthe, lkBenDrentsOndernemer en alle Drentse gemeenten volgen en bespreken
wij de ontwikkelingen in de vrijetijdssector. Marketing Drenthe heeft een schatting
gemaakt van de omzetderving als gevolg van de maatregelen (terugloop in overnach-

tingen en dagjes uit), wat uitkomt op bijna € 4 miljoen per dag en totale derving op-

lopend van € 178 miljoen bij gehlkblijvende maatregelen tot eind april tot € 300 miljoen

als het met dezelfde maatregelen doorgaat tot eind mei.

De sector is volop aan de slag om zich voor te bereiden op het anderhalvemeter-

toerisme. Vele ondernemers geven aan met inachtneming van de volksgezondheid

stap voor stap te willen en te kunnen opstarten wanneer dat weer wordt toegestaan.

Uitstellen van het vaarseizoen
Wij hebben besloten om het vaarseizoen 2020 uit te stellen tot 1 juni 2020 en tot die

datum de provinciale bruggen en sluizen op basis van het winterregime te bedienen

Economisch Noord-Nederland
Wekelijks vindt er overleg plaats met het Verbond van Nederlandse Ondernemingen

en het Nederlands Christelijke Werkgeversverbond (VNO NCW), MKB-Noord, Noord-

Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en de noordelijke gedeputeerden van

Economische Zaken. Alle partijen zijn van mening dat het juist nu belangrijk is om ook

te blijven investeren. Op het gebied van innovatie lopen er momenteel twee regelin-
gen: MKB in Topsectoren (MlT) en Versneller lnnovatieve Ambities (VlA). Begin april
ging de M|T-regeling 2020 open en is net als voorgaande jaren binnen één dag over-

schreden. De V|A-regeling gaat 7 mei 2020 open; ook daar worden veel aanvragen
venivacht.

Voor start-ups en scale-ups (groeibedrijven) die niet bij de bank kunnen lenen, is een

overbruggingskrediet mogelijk tussen de € 50.000,-- en € 2 miljoen. Hiervoor heeft

het kabinet € 100 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 7,5 miljoen voor Noord-

Nederland.

Samen met Groningen, Friesland en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
(SNN) hebben wij € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek en innovaties in de

zorg in relatie tot het coronavirus. Deze 'COVID-19-tender' sluit op 30 april 2020. Het
webinar van het SNN hierover is door een kleine 100 mensen bezocht en ruim 70

mensen hebben met het SNN gebeld voor meer informatie.
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Sportevenementen
Door de verlenging van de maatregelen tot 1 september 2020 is duidelijk geworden
dat een aantal grote sportevenementen geen doorgang zal vinden. Geen TT in Assen,
geen Drentse Fiets4Daagse, geen CH De Wolden en het betaaldvoetbalseizoen is per

direct beëindigd. Voor wat betreft het NK Wielrennen wordt gewerkt aan een scenario
om het NK door te schuiven naar 2021 en tegelijk de optie voor 2020 zo lang mogelijk
open te houden. Het is nog onduidelijk hoe de situatie met betrekking tot publiek zal
zijn voor evenementen na 1 september 2020, met name als het gaat om betaald
voetbal en evenementen op het TT-circuit.

Extra steun cultuur in de regio
Met de Drentse gemeenten zijn wij zowel ambtelijk als bestuurlijk in overleg over hoe

wij ervoor kunnen zorgen dat een deel van de extra toegezegde rijksmiddelen voor
cultuur in de regio in Drenthe kan landen. Uitgangspunt daarbij is dat wij een geza-

menlijk Drents voorstel aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
voorleggen.

Toezicht en handhaving
Op verzoek van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) levert de Regionale Uitvoerings-
dienst Drenthe (RUD) waar nodig menskracht voor het houden van toezicht op het na-
leven van de Noodverordening COVID-19 (Veiligheidsregio Drenthe, 26 maart 2020).

De noodverordening valt onder de VRD en de toezichthouders treden ook op onder
dat mandaat. De overige medewerkers toezicht en handhaving van de RUD voeren
toezicht en handhaving uit op activiteiten waarbij sprake is van mogelijke onherstel-
bare milieuschade. Bijcalamiteiten en piketmeldingen zijn de medewerkers inzetbaar
zoals gebruikelijk. Waar fysieke aanwezigheid noodzakelijk wordt geacht, worden
uiteraard de richtlijnen van het RIVM in acht genomen.

Wij voeren zelf gedurende de coronacrisis geen gerichte bedrijfscontroles uit. De ove-
rige vormen van toezicht vinden wel onverminderd plaats. Wanneer er bijzondere om-
standigheden zijn, bijvoorbeeld een handhavingsverzoek of een ongewoon voorval,
wordt per geval beoordeeld oÍ bezoek noodzakelijk is en hoe dat bezoek kan worden
uitgevoerd. ln alle gevallen wordt vooraÍ contact gelegd met de te bezoeken locatie of
inrichting. ln het kader van de noodverordening zijn alle badinrichtingen gesloten. Het
reguliere toezicht op de kwaliteit van het badwater is in deze periode ook opgeschort;
hierover is actief gecommuniceerd in de richting van de houders van de badinrich-
tingen. Op dit moment monitoren ook toezichthouders van de provincie Drenthe of er
rond openbare zwemplassen geen samenscholing plaatsvindt of dat er te veel drukte
ontstaat. Bij het houden van toezicht op de noodverordening zijn de gemeentelijke

boa's betrokken, de twee boa's van de provincie niet direct. Wel bieden onze provin-

ciale boa's samenwerking aan. Zo hebben wijonder meer met behulp van een drone
meegekeken of er op bepaalde plekken te veel drukte ontstaat. Onze boa's hebben
gedurende het gehele jaar contact met collega-boa's van vooral het Staatsbosbeheer
(SBB), waterschappen en met de politie. Samen hebben wij ook het ORT{eam (Off
The Road) dat met enige regelmaat gezamenlijk optreedt in en rond natuurgebieden.
Die samenwerking is nu geïntensiveerd en men let nu ook op het voorkomen van
drukte in natuurgebieden, daar waar normaal gesproken vooral gekeken wordt naar
andere overtredingen, zoals het gebruik van crossmotoren in bepaalde gebieden.
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Bedrijfsvoering
Waarschijnlijk werken wij in elk gevaltot 1 juni2020 zoveel mogelijk vanuit huis. Wij

zien gelukkig dat het werk door onze medewerkers goed wordt opgepakt en hier

hebben wij veel waardering voor. Het kabinet heeft daarnaast ook gevraagd na te

denken over hoe wij gefaseerd weer terug kunnen naar een werkomgeving in een

anderhalvemetersamenleving. Er is een inventarisatie gemaakt van alle werkplekken

binnen het provinciehuis. Op basis hiervan worden meerdere scenario's uitgewerkt.

Denkt u hierbij aan keuzemomenten rondom fysieke aanpassingen in het gebouw, in-

telligente omgangsvormen én gezond gedrag, de diverse overlegvormen op 1,5 m af-

stand, maar ook aan het digitaal samenwerken en wat wij hier verder nog voor nodig

hebben zolang (een deel van de) medewerkers thuiswerken. Hier moeten nog beslui-

ten over worden genomen. Als er meer bekend is, informeren wij u.

POP3 uitstel
Bij het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) zijn de afgelopen tijd

vragen binnengekomen over de termijn van het realiseren van projecten. Wij hebben

daarom besloten om in noordelijk verband uitstel te verlenen bij sommige POP3-
projecten die door PAS (stikstofdepositie), PFAS (bodemvervuiling met poly- en

perfluoralkylstoffen) of de coronacrisisproblematiek (nog) niet uitgevoerd kunnen
worden. Wij honoreren dit onder bepaalde voorwaarden, zodat goede ideeën en pro-
jecten op een later tijdstip alsnog uitgevoerd kunnen worden.

Provinciaal vastgoed
Wij hebben ook besloten om huurders van provinciaalvastgoed de mogelijkheid te
geven tot opschorting van de huur voor een periode van drie maanden (van april 2020

tot en met juni 2020). Huurders van provinciaal vastgoed die hiervan gebruik willen

maken, kunnen contact opnemen met de provincie. De provincie komt hiermee te-
gemoet aan meerdere oproepen vanuit ondernemers en organisaties, het Rijk en be-

langenorganisaties.

Tot slot
Wij gaan ervan uit dat wij u op deze manier voor nu voldoende hebben geïnformeerd.

ln de volgende rapportage van onze kant zullen wij ook een eerste voorlopige doorkijk
geven van de financiële gevolgen van de aanpak COVID-19 voor onze organisatie.
Wij kijken uit naar onze eerste digitale commissievergadering op 6 mei 2020 en

wensen u, ondanks de bijzondere omstandigheden, een fijne vakantie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

wa.coll.

, voorzitter , secretaris


