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Onderwerp: Antwoord brief Samenwerken aan continuïteit

Geachte heren Van Nieuwenhuizen, Heinis, Van Mourik, Postma en Terpstra en

mevrouw Moonen,

Met uw brief van 1 april 2020 aan alle provincies in Nederland, spreekt u uw zorgen uit
over de enorme impact van het coronavirus (COVID-19) op onze maatschappij en

daarmee ook op de bouw- en infrasector. Voordat wij ingaan op uw brief, spreken wij
onze hoop uit dat u, uw medewerkers, de medewerkers in de sectoren die u vertegen-
woordigt en hun naasten gezond zijn en blijven.

Wij delen uw zorgen, het zijn ingrijpende en onzekere tijden. Wij begrijpen dat voor u
de continuïteit in de opdrachten- en geldstroom en continuïteit van de activiteiten van
het allergrootste belang zijn. Als provincie blijven wij onze taken uitvoeren.
De provincie Drenthe zetzich daarbij in om te zorgen dat (infra)projecten gewoon

kunnen doorgaan.

Daarbij is het van belang dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, rekening
houdend met de huidige omstandigheden. Wij hanteren uiteraard de richtlijnen en ad-
viezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). U noemt het pro-

tocol 'Samen veilig doorwerken'en de helpdesk. Wijzijn hiermee bekend en zorgen
ervoor dat deze informatie verder in onze organisatie verspreid wordt.

Dank en waardering voor de geboden ondersteuning. Het kan natuurlijk voorkomen
dat ondanks al onze gezamenlijke inspanningen bepaalde mijlpalen - zoals een ge-
plande oplevering, een starthandeling of een interne mijlpaal - door het coronavirus
niet haalbaar zijn. Het samen zoeken naar passende oplossingen staat hierin wat ons
betreft voorop.



2

Hebt u vragen of doen er zich knelpunten voor, dan is het goed direct met de directe
opdrachtgever vanuit de provincie Drenthe contact op te nemen. Op die manier
kunnen wij zo snel mogelijk handelen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris
md/coll
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