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Informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 6) 
 

 

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden, 
 
Het zomerreces is voorbij. Over het algemeen kijken we tevreden terug op deze periode en is het gelukt om 
de situatie in Drenthe beheersbaar en het aantal besmettingen laag te houden. In deze zesde raadsbrief 
stippen we een aantal bijzonderheden aan. We blikken niet alleen terug; we informeren u ook over de 
huidige stand van zaken binnen onze veiligheidsregio.  
 
Boerenprotesten 
De boerenprotesten hielden de gemoederen aan het begin van de zomer bezig. Door onveilige situaties bij 
onder meer vliegveld Eelde en op (snel)wegen, heeft de voorzitter een tijdelijk demonstratieverbod met 
trekkers ingesteld. Deze regel werd bewust geschonden, waardoor de politie tot handhaving overging in 
Wijster. Nadien hebben we om tafel gezeten met de boeren en afspraken gemaakt, die tot nu toe door de 
boeren gerespecteerd worden. Het was dan ook niet nodig het tijdelijke verbod te verlengen. 
 
Zomer 
Veel toeristen wisten in juli en augustus de weg naar onze mooie provincie te vinden. Een welkome opsteker 
voor onze recreatieondernemers. Ook bleven veel Drenten thuis. Mede door het mooie weer werd het op 
sommige plekken, zoals zwemplassen, erg druk. In goed overleg met ondernemers en andere partners is het 
gelukt om dit beheersbaar te houden. Ook de horecaondernemers mochten weer veel klanten verwelkomen. 
Verreweg de meeste ondernemers doen hun best om hun zaak ‘coronaproof’ te maken en hun bezoekers 
aan de regels te laten houden. Helaas gold dat niet voor iedere ondernemer. Een aantal horecagelegenheden 
is formeel gewaarschuwd voor een last onder dwangsom.  
 
Evenementen 
Het wel of niet door laten gaan van evenementen wordt lokaal opgepakt. We hebben afspraken gemaakt om 
grote verschillen tussen gemeenten te voorkomen. Zo hebben we geconcludeerd dat muziekfeesten in een 
tent niet passend zijn. Op dit moment voeren we gesprekken over komende evenementen, zoals 
sinterklaasintochten, oud- en nieuwfeesten, nieuwjaarsrecepties en carnaval. De landelijke lijn is daarbij 
uiteraard leidend. Als die er niet is, kijken we of een regionale lijn wenselijk is. Vanuit de crisisorganisatie is 
expertise beschikbaar om gemeenten te adviseren.  
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Er is een checklist met negen leefregels opgesteld, waarmee we kunnen bepalen of evenementen doorgang 
kunnen vinden. Het NK wielrennen lag landelijk onder een vergrootglas. We hebben veel inzet gepleegd om 
dit goed te laten verlopen. We kijken hier tevreden op terug en nemen de leerpunten mee bij de organisatie 
van volgende grote (sport)evenementen. 
 
Naleefgedrag 
Ondanks de genoemde tevredenheid, maken we ons wel zorgen over het gedrag van een deel van onze 
inwoners. Het natuurlijke sociale gedrag en het lage aantal besmettingen in onze provincie maken dat 
bepaalde groepen het steeds moeilijker vinden om zich aan de regels te houden. Dat is begrijpelijk, maar we 
blijven iedereen wijzen op hun verantwoordelijkheid en het uiteindelijke doel: de besmettingen niet verder 
op te laten lopen. Want het virus is er nog steeds en we willen graag een tweede golf voorkomen. Dat was 
ook de boodschap van premier Rutte tijdens de persconferentie van 1 september, die meedeelde dat de 
regels voorlopig niet versoepeld worden. Wij blijven daarom onverminderd doorgaan met toezicht en 
handhaving bij evenementen, markten, horeca en andere plekken waar veel mensen bij elkaar komen.  
 
Testen en besmettingen 
De vraag naar coronatesten is de laatste weken in ons land sterk gegroeid, onder meer door een groot aantal 
mensen zonder klachten dat zich toch wil laten testen. Ook de mogelijkheid online een testafspraak te 
maken, leidt tot extra aanvragen. Dat geldt ook voor Drenthe. Het aantal testen is sinds de zomervakantie 
verdubbeld naar meer dan 4.000 per week. Het aantal besmettingen schommelt tussen de 0,5 en 1%. Onze 
testcapaciteit is voldoende, maar de labcapaciteit staat onder druk. Daardoor lopen de wachttijden voor het 
testen op. Er wordt landelijk gewerkt aan een snelle uitbreiding van deze capaciteit. Tot die tijd roepen we 
inwoners op je alleen te laten testen bij klachten. De meeste besmettingen zijn ontstaan in de thuissituatie. 
Inwoners vertrouwen hun naasten het meest en vergeten dan de 1,5 meter in acht te nemen. Het advies van 
het kabinet is om maximaal zes mensen te gast te hebben, thuis of in de tuin. Handhaving hierop is 
ingewikkeld omdat we niet zomaar een privé terrein mogen betreden. We doen daarom een beroep op 
iedereen om het gezonde verstand te gebruiken en eigen verantwoordelijkheid te nemen.  
 
CoronaMelder 
De CoronaMelder is een initiatief en verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid.  
In Drenthe testen we deze app. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben de app al geïnstalleerd. Vanwege 
privacy hebben we geen beeld hoeveel Drenten gebruik maken van de CoronaMelder. De eerste ervaringen 
met de app vanuit de GGD zijn positief. Ook de eerste besmette persoon uit onze provincie, die meewerkt 
aan de proef, geeft aan tevreden te zijn met dit extra hulpmiddel.  
De landelijke invoering van de CoronaMelder is voorlopig uitgesteld. Minister De Jonge wil wachten met het 
landelijk gebruik van de app tot een spoedwet van kracht is. In die wet moet vastgelegd worden dat 
persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor bron- en contactopsporing. Ook wil de minister dat in de wet 
komt te staan dat niemand gedwongen mag worden de app te gebruiken.  
 
Financiën/economie 
Het rijk heeft aangekondigd de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) te 
verlengen tot 1 juli 2021. Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die ook de komende 
periode geen inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, zich breder oriënteren op de 
arbeidsmarkt. Dit moet opgepakt worden binnen de Participatiewet. Gemeenten krijgen daarvoor extra 
middelen. Het uitgangspunt van het kabinet is dat vanaf 2021 het Bbz weer het reguliere vangnet voor 
zelfstandigen is. De Drentse gemeenten en de provincie houden een vinger aan de pols en zullen desgewenst 
en waar mogelijk aanvullende ondersteuning bieden. Dit alles neemt niet weg dat we ons zorgen maken over 
onze bedrijven en de gevolgen op de middellange en lange termijn voor de economie en werkgelegenheid. In 
VDG-verband en ook op andere tafels is dit onderwerp van gesprek. 
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Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
Later deze maand spreekt de Tweede Kamer over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Deze wet dient als 
vervanging van de noodverordeningen, die sinds het uitbreken van de coronacrisis van kracht zijn. Met dit 
wetsvoorstel komt de bevoegdheid weer op gemeentelijk niveau te liggen, met controlemogelijkheden van 
de gemeenteraad. Zowel de VNG, het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, de 
Wethoudersvereniging als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben hun zorgen en bedenkingen 
kenbaar gemaakt. De komende weken moet duidelijk worden wie straks welke bevoegdheid heeft en hoe de 
democratische legitimiteit geborgd blijft. Als Drentse burgemeesters hebben we in ieder geval met elkaar 
afgesproken dat er in Drenthe een vorm van afstemming zal blijven bestaan, om grote verschillen tussen het 
handelen van gemeenten te voorkomen. Dit betekent ook dat de bestrijding van coronavirus blijvend extra 
inzet vraagt van de crisisorganisatie en daarmee de gemeentelijke organisaties. 
 
Regionale verschillen 
Ondertussen heeft het kabinet een beweging in gang gezet om de verantwoordelijkheden meer regionaal 
neer te leggen. Het Dashboard Coronavirus wordt steeds verder uitgebreid. Met ingang van 1 september  
staan daar nu ook de cijfers per gemeente op. Er wordt gewerkt met drie zogenoemde ‘inschalingsniveaus’: 
waakzaam, zorgelijk en ernstig. Dit moet helpen bepalen welke maatregelen op een bepaald moment het 
beste zijn en kan ook een hulpmiddel zijn om aan inwoners duidelijk te maken waarom dat nodig is. 
 
Zodra er meer duidelijkheid is over de invoering van de nieuwe wet en wat dit betekent voor de 
crisisstructuur en bevoegdheden, zullen wij u uiteraard informeren. In de tussentijd blijven we u, net als voor 
het zomerreces, op de hoogte houden van de voortgang.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 

 
Marco L.J. Out 
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 
 

 


