
    

Nieuwsbrief COVID-19 
 

In deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Flevoland u over de stand van zaken van de bestrijding van 

het coronavirus (COVID-19).  

 

Regionaal beleidsteam Flevoland 
Het regionaal beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis en staat onder 
leiding van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Alle burgemeesters van Flevoland nemen deel aan het RBT. 
Daarnaast zijn de strategisch adviseurs vertegenwoordigd van dezelfde organisaties als in het (Inter)Regionaal 
Operationeel Team (ROT).  
 
In het RBT van 6 mei is vooral uitgebreid stil gestaan bij de versoepeling van enkele maatregelen, zoals het 
kabinet deze in de persconferentie vlak voorafgaand aan de RBT vergadering bekend heeft gemaakt. Premier 
Rutte presenteerde een 'routekaart' met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Nog lang 
niet alle maatregelen hebben een einddatum. De oproep blijft nog steeds om anderhalve meter afstand te 
houden, zoveel mogelijk thuis te werken, vaak handen te wassen, in je ellenboog te hoesten en niezen en om 
thuis te blijven bij klachten. Wel is in de routekaart, die Rutte omschreef als een ‘voorzichtige planning’, vanaf 
volgende week het mantra ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ vervangen door ‘vermijd drukte’. 
  
In het RBT is besproken wat de versoepeling in de praktijk voor Flevoland betekent en hoe deze het best 
vertaald en ingevuld kan worden in de aankomende periode, hier zijn nog veel vragen over en er is een 
concretere uitwerking nodig van hoe de 1.5 meter maatschappij er uit gaat zien voor Flevoland. Daarbij is de 
blik op de toekomst gericht. In het RBT is ook besproken dat we er nog lang niet zijn, dat er in Flevoland nog 
steeds slachtoffers zijn die overlijden aan Corona en mensen in het ziekenhuis tegen de ziekte vechten. De 
nieuwe maatregelen betekenen ook dat wij een nieuwe aanwijzing van de Minister verwachten en de geldende 
noodverordening zal conform de nieuwe aanwijzing worden aangepast. Er komt nog veel op de regio en de 
gemeenten af, juist met het versoepelen van de maatregelen en de weg terug naar normaal. De CdK, Leen 
Verbeek, gaf ook aan dat er nog veel op Flevoland af gaat komen, ook de economische gevolgen voor onze 
regio en de ondernemers zijn groot. 

 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
Het ROT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de 
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GHOR, politie, brandweer, het Regionaal 
Actiecentrum Crisiscommunicatie en met name ook de GGD’s in onze verzorgingsgebieden. Er is één 
interregionaal ROT. 
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

• Afvlakken van de piek 

• Minimaliseren van maatschappelijke impact 

• Voorbereiden op worstcasescenario 
 
Het ROT van maandag 4 mei is vervallen en het ROT van donderdag 7 mei staat in het teken van het voorwaarts 
denken van het ROT. Tijdens dit overleg bespreekt het ROT scenario’s en bedreigingen op de langere termijn. 
Onder andere komt aan bod welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden en wie daar 
verantwoordelijk voor is. 

 



Het ROT bereidt adviezen voor die in het RBT behandeld kunnen worden, bijvoorbeeld over regionale 
maatregelen. 
 

GGD/GHOR Flevoland 
Cijfers coronavirus 
GGD Flevoland heeft een interactief dashboard waarop zowel landelijke als Flevolandse trends en 
ontwikkelingen worden bijgehouden. Het dashboard is hier te vinden: 
https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers-coronavirus 
 
Teststraat 
T/m 4 mei zijn er 1.080 testen uitgevoerd op de testlocatie in Lelystad, daarvan was in totaal 18% positief. Van 
de testen vanaf 29-4 t/m 4-5 was 12% positief. De weken daarvoor was dit gemiddeld 19%. De maximale 
capaciteit is 200 testen per dag. Deze capaciteit wordt nog niet volledig benut. Afgelopen week was er ruimte 
voor 800 testen, de vraag was 142. Met de, op 6 mei door minister de Jonge aangekondigde aanzienlijke 
uitbreiding van de te testen doelgroepen wordt rekening gehouden. 
 
Nieuwe versoepelende maatregelen aangekondigd: GGD focust op onderwijs 
Het kabinet heeft woensdagavond een voorzichtige versoepeling aangekondigd van de corona-maatregelen. 
Voor de GGD is met name de openstelling van het primaire en speciaal onderwijs (waarover we in de vorige 
nieuwsbrief uitgebreid hebben geïnformeerd) en de komende openstelling per juni van het voortgezet 
onderwijs een belangrijk thema. Samen met JGZ GGD en JGZ Almere bereiden we ons hierop voor. We laten 
ons aanbod en onze dienstverlening richting de scholen goed aansluiten op de openstelling. We verwachten 
(en ontvangen nu al) vragen van leerkrachten en ouders hoe om te gaan met de anderhalvemeter-
maatregelen.  
 
Uitgebreider testen van nieuwe beroepsgroepen 
Vanaf 6 mei kan personeel werkzaam in het onderwijs: basisscholen, buitenschoolse opvang en kinderopvang 
zich bij klachten laten testen. Zo kunnen zij voordat de scholen en kinderopvang open gaan alvast laten 
vaststellen indien zij klachten hebben of zij met het coronavirus zijn besmet. Daarnaast komen ook andere 
beroepsgroepen in aanmerking voor het afnemen van een corona-test.   
 
De teststraat in Lelystad die we hiertoe hebben ingericht en waar nu al geruime tijd corona-tests worden 
afgenomen bij zorgpersoneel is goed in staat om meerdere personen te testen. De capaciteit hiervoor is zeer 
toereikend. 
 
In bijgaand item van Omroep Flevoland lichten we toe hoe we bovenstaande realiseren: 
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181009/ggd-klaar-voor-testen-onderwijspersoneel 
 
Alle informatie over het nieuwe testbeleid, welke beroepsgroepen hiervoor in aanmerking komen en de 
aanmeldprocedure staat op deze pagina: https://www.ggdflevoland.nl/corona-test 
 
NOS over bron- en contactonderzoek door GGD-en 
GGD GHOR Nederland, de landelijke koepelorganisatie heeft een reactie gegeven op het bericht van de NOS 
waarin wordt gemeld dat de 25 GGD-en niet klaar zouden zijn voor een uitbreiding van het bron- en 
contactonderzoek. 
Lees hier meer: https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ggden-klaar-voor-uitbreiding-testen-en-bron-en-
contactonderzoek/ 
 
Publieksinformatie over corona 
Inwoners van Flevoland kunnen met vragen over het corona-virus terecht bij GGD Flevoland op verschillende 
manieren: via het call-centre 088- 0029910 dat vijf dagen per week geopend is van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op 
de website https://www.ggdflevoland.nl/coronavirus staat de meest actuele informatie en via onze social 
media kanalen https://twitter.com/GGDFlevoland en https://www.facebook.com/GGDFlevoland/ 
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Politie 
Het blijft erg druk in en rondom natuurgebieden. Op social media zien we dat de onvrede over de maatregelen 
toe neemt. Het terugschroeven van maatregelen betekent dat handhaven steeds meer flexibiliteit vraagt van 
BOA’s en politie. In de afgelopen week zijn er in het land diverse demonstraties geweest tegen de maatregelen 
en tegen o.a. 5G. Er wordt ruimte gegeven aan deze uitingen, maar in Den Haag liep het uit de hand omdat 
men zich niet aan de regels hield. Verder zijn afgelopen week diverse coronafeestjes beëindigd. Een populaire 
nieuwe vorm van feest vieren of feliciteren is een drive-through verjaardag, ook hierop is enkele malen ingezet 
door de politie. Er is niet geverbaliseerd. 
  

Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweerkorpsen Gooi en Vechtstreek en Flevoland is nog steeds goed op orde. 
Ziekteverzuim is laag. De aandacht ligt nog steeds ophet voorbereiden van de continuïteit van de organisatie en 
het vitale proces voor de langere termijn (met name vakbekwaam; oefenen en toetsen) met inachtneming van 
1,5 meter afstand maatregel. 
 

Defensie 
De defensieondersteuning in zorginstelling De Regenboog in Dronten loopt vrijdag 8 mei na ruim twee en halve 
week af. De situatie ter plekke is dusdanig gestabiliseerd dat verdere steunverlening niet aan de orde is. 
Inmiddels loopt een tweede ondersteuningsverzoek voor andere zorginstellingen in Flevoland. In hoeverre hier 
invulling aan gaat worden gegeven is op dit moment nog niet besloten. Vrijdag gaat een surveyteam van 
Defensie met de betreffende instellingen in gesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen. 
 

Bevolkingszorg 
Noodverordening 
Binnen de stafsectie Bevolkingszorg speelt de versoepeling van de noodverordening een grote rol. Denk 
bijvoorbeeld aan sport en spel voor de jeugd, maar ook de opening van de basisscholen per 11 mei. De 
interpretatie van diverse zaken in de noodverordening en de lokale nuances die daarbij aangebracht kunnen 
worden, vergen een behoorlijke afstemming tussen de veiligheidsregio’s, de stafsectie Bevolkingszorg en de 
lokale vertegenwoordigers van de gemeenten. 
 
Op dit moment ligt de focus dan ook op de ruimte die vanuit het Rijk wordt gegeven. Elke verscherping of juist 
versoepeling in maatregelen heeft gevolgen voor de veiligheidsregio. We kijken steeds naar wat we lokaal 
binnen gemeenten kunnen oplossen en wat we regionaal moeten oppakken. 
 
Nalevingsmonitor  
In de nalevingsmonitor wordt een algemeen regiobeeld gegeven over de mate van naleving van de 
maatregelen op een aantal specifieke onderwerpen. Het afgelopen weekend is relatief rustig verlopen. Door 
het mindere weer was het op de normaal populaire locaties zoals natuurparken, stranden en jachthavens niet 
druk. Daarnaast is ook Bevrijdingsdag relatief rustig verlopen. 

 

Crisiscommunicatie 
De communicatiestrategie van het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) wordt bepaald door de 
omgevingsanalyse en landelijke ontwikkelingen. Het RAC stuurt gemeenten en GGDs kernboodschappen en 
communicatietips om te gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Hiermee zorgen we 
voor eenduidige communicatie. Daarnaast zorgen we voor informatievoorziening via de website en sociale 
media van beide Veiligheidsregio’s.  
 
De focus van de afgelopen week lag op het vermijden van drukte in de openbare ruimte tijdens het weekend 
en Bevrijdingsdag. We gaven tips over hoe men thuis stil kon staan bij 4 en 5 mei. De komende periode 
communiceren we over de versoepelde maatregelen die op 6 mei bekend zijn gemaakt. Het doel hierbij is om 
gemeenten zo helder mogelijk uit te laten leggen wat wel en niet kan, en per wanneer. De kernboodschap “Blijf 
thuis, tenzij...” wordt vanaf 11 mei anders ingestoken. We volgen hierin de landelijke richtlijnen. Pers- en 
publieksvragen aan de Veiligheidsregio’s gaan met name over de verschillen in maatregelen tussen de 



Veiligheidsregio’s. Ook zien we meer individuele vragen over openstelling van voorzieningen en diensten 
(bijvoorbeeld over of een sportvoorziening open mag of over het aanbieden van een training/cursus). 
 
In de communicatiestrategie houden we rekening met alle doelgroepen, waaronder speciale aandacht voor 
jongeren, verminderd zelfredzamen, statushouders en laaggeletterden. 
 


