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Geachte leden van de Drentse gemeenteraden, 

 

We hebben toegezegd u regelmatig te informeren over de Corona-crisis en de gevolgen die dat voor 
onze samenleving heeft. In deze brief staan we opnieuw stil bij de Drentse bestrijding van het 
Corona-virus en de afstemming die heeft plaatsgevonden. Vanaf 1 juni wordt een nieuwe 
noodverordening van kracht. Tal van maatregelen worden versoepeld. We belanden in een nieuwe 
fase die ons als samenleving meer ruimte biedt, maar tegelijkertijd waakzaamheid en voorzichtigheid 
vraagt om te voorkomen dat het corona-virus opnieuw om zich heen grijpt. 
 
Dat betekent in onze provincie dat we net als in de afgelopen periode als Drentse crisisorganisatie en 
Drentse overheden zo eenduidig mogelijk regels hanteren om de gevolgen van COVID-19 zoveel 
mogelijk te beperken. Waar mogelijk geven we ruimte aan initiatieven van inwoners, ondernemers 
en organisaties wanneer die passen bij de bedoeling van onze aanpak en binnen de noodverordening. 
We hebben er vertrouwen in dat de eigen verantwoordelijkheid, nuchterheid en naoberschap van 
onze Drentse samenleving de basis vormen om samen zo goed en gezond mogelijk door deze 
crisistijd te komen. Dit is de kern van de nieuwe Leaders Intent, het hogere doel waar we samen aan 
werken. 
 
Het vertrouwen wordt gevoed door onze ervaringen in de voorbije weken. Hoewel het duidelijk 
drukker wordt op straat, zien we dat de Drenten zich goed houden aan de regels. Tegelijkertijd 
stellen we vast dat door het versoepelen van de maatregelen het aantal vragen van inwoners, 
ondernemers en organisaties over wat wel en niet is toegestaan fors is toegenomen. Waar er in het 
begin van de crisis volop begrip was voor maatregelen, neemt nu het onbegrip toe als ondernemers 
en organisaties hun wensen of ideeën (nog) niet kunnen realiseren.  
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Covid Noodwet 
We hebben in Drents verband afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er weinig licht kan 
ontstaan tussen uitleg en interpretatie van maatregelen. We willen dat ook in de komende periode 
blijven doen, waarbij de vraag zich aandient hoe lang de Grip 4 structuur nog duurt. Het lijkt 
aannemelijk dat medio juni/juli de Covid Noodwet door het kabinet wordt vastgesteld. Het 
vertrekpunt in de wet is gemeentelijke autonomie. Lokaal wat lokaal kan. Maar er zullen bovenlokale 
vraagstukken blijven. Op basis van de wet onderzoeken VRD en de VDG op welke wijze deze 
vraagstukken kunnen worden behandeld en welke vorm van overleg daarbij passend is. Uiteraard 
zullen wij u ook hierover informeren. 
  
Er blijven overigens wel onderwerpen die direct raken aan de bevoegdheid van de voorzitter van de 
Veiligheidsregio. COVID-19 is en blijft een A-ziekte. Bij deze onderwerpen moet worden gedacht aan 
veiligheid, openbare orde en handhaving, maar ook de communicatie over de aanpak.  
 

Reguleren besmetting/continuïteit  
GGD Drenthe heeft de afgelopen weken voorbereidingen getroffen om vanaf 1 juni meer mensen te 
kunnen testen als zij vermoeden het virus onder de leden te hebben. Testen kan zonder tussenkomst 
van een arts. Er is extra personeel aangetrokken om testen, bron- en contactonderzoek uit te voeren. 
Op dit moment is de vraag naar testen bij GGD Drenthe zo’n 50 per dag. De GGD staat klaar voor 
zeker 200 testen per dag en kan verder opschalen als dat nodig is. Dit naast de testen die in 
ziekenhuizen, bij huisartsen en in zorginstellingen worden uitgevoerd. Bij elke positieve uitslag doet 
GGD bron- en contactonderzoek.  
Het aantal COVID-opvanglocaties in Drenthe met een capaciteit van 73 bedden wordt afgeschaald. 
Maar mocht de situatie er om vragen, dan kan de opvang ook weer snel worden opgeschaald. 
Inmiddels worden in diverse Drentse verpleeghuizen ervaringen opgedaan met de versoepeling van 
de bezoekregels.  
Er wordt toegewerkt naar een dashboard dat inzicht biedt om vroegtijdiger signalen van 
een toename van de verspreiding van het virus op te pikken. Voor indicatoren zoals 
ziekenhuisopnames en uitkomsten van testen wordt per veiligheidsregio een vertaling 
gemaakt in een regionaal dashboard.   
 
Financieel/economisch 
De VNG en het kabinet hebben een akkoord bereikt over hoe gemeenten gecompenseerd worden 
voor de gevolgen van de Corona-crisis. Zo geldt het accres van 2020 ook voor volgend jaar. Daarnaast 
komt er compensatie voor toeristenbelasting, parkeerinkomsten, extra zorg, noodopvang, sociale 
werkvoorziening, openbaar vervoer, cultuur en lokale media. Het eerste steunpakket voor 
gemeenten, provincies en waterschappen bedraagt ruim 556 miljoen euro. Hoe het geld wordt 
verdeeld, is nog niet bekend. Het geld komt bovenop de eerder door het kabinet beschikbaar 
gestelde middelen. VNG en kabinet blijven in gesprek over compensatie voor nadelige financiële 
effecten die zich de komende maanden voordoen. 
 
Continuïteit vitale processen 
Zowel binnen de Veiligheidsregio als binnen de gemeenten lopen alle processen en kan de 
continuïteit worden gewaarborgd. Dat neemt niet weg dat de VRD en de gemeenten veel extra werk 
moeten verzetten naast hun reguliere taken. Gelet op de duur van de crisis en de intensiteit wordt er 
veel gevraagd van medewerkers. 
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Openbare orde en veiligheid 
De afgelopen weken hebben we gezien dat het weer drukker wordt op straat. Ook het weer nodigde 
uit om er op uit te trekken. Dat heeft op een enkel incident na tot weinig problemen geleid. De 
anderhalve meter afstand wordt over het algemeen goed nageleefd. Met de versoepeling van de 
maatregelen doen we een nog groter beroep op de verantwoordelijkheid van onze inwoners. Houd 
afstand, vermijd drukte. We gaan er vanuit dat ondernemers en organisaties die protocollen hebben 
opgesteld ook toezien op naleving en handhaving. Als dat niet gebeurt, dan worden zij daar op 
aangesproken. Uitgangspunt voor ons is dat we waar mogelijk ruimte geven aan inwoners, 
ondernemers en organisaties wanneer die passen bij de bedoeling van onze aanpak en binnen de 
noodverordening. De bestrijding van Covid-19 en het voorkomen van een nieuwe uitbraak is en blijft 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
Communicatie 
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de crisisorganisatie en de Drentse bestrijding 
van de Corona-crisis. Daarom willen we u in de loop van deze maand in de gelegenheid stellen deel te 
nemen aan een webinar. Ik sta u als voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, samen met Eric van 
Oosterhout, plaatsvervangend voorzitter, graag te woord om uw vragen te beantwoorden. Heeft u al 
vragen? Mail ze alvast naar a.klingenberg@emmen.nl. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om 
tijdens het webinar vragen te stellen. U wordt apart geïnformeerd over datum en tijdstip van het 
webinar. We hopen u dan als deelnemer te begroeten.  
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Marco L.J. Out, 

Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 
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