
    

Nieuwsbrief COVID-19 
 

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

het coronavirus (COVID-19). De informatie en cijfers zijn actueel tot en met 2 juli 2020. 

 

Regionaal Beleidsteam Flevoland 

Het Regionaal Beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis 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). 
 
Tijdens de RBT-vergadering van woensdag 1 juli heeft de voorzitter een terugkoppeling gegeven van het 
Veiligheidsberaad (het overleg van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s) van maandag 29 juni. In het 
Veiligheidsberaad ging het onder andere over de afschaling van de landelijke crisisstructuur, de evaluatie van 
de Wet veiligheidsregio’s, het samenwerkingsplatform arbeidsmigranten en de dreiging van droogte. 
 
De RBT-leden hebben ook gesproken over het actuele beeld rond COVID-19. Dit beeld is rustig in Flevoland en 
in de rest van Nederland. Er zijn afspraken gemaakt over de regionale crisisstructuur in de komende periode. 
Het RBT blijft in waakvlamvorm actief. Inhoudelijke projecten worden steeds meer vanuit de reguliere 
netwerkstructuren opgepakt. 

 

De voorzitter van de veiligheidsregio heeft in afstemming met de Flevolandse burgemeesters de ‘Beleidslijn  
en tolerantiegrenzen voor demonstraties’ vastgesteld. Er is verder gesproken over de kaders voor het 
evenementenbeleid de komende periode. Alle burgemeesters hebben een eigen lokale bevoegdheid om 
vergunningen te verlenen. Wel is afgesproken om besluiten op regionaal niveau af te stemmen. 
 
Tot slot is het de komende periode op het gebied van communicatie vooral het doel om uit te leggen dat  
we de hernieuwde vrijheden samen hebben verdiend. Tegelijkertijd is het van belang om in dialoog en 
interactie duidelijk te blijven maken waarom het noodzakelijk is om de maatregelen te blijven naleven.  
We zien de weerstand tegen de maatregelen namelijk oplopen in de samenleving. 
 
De eerstvolgende RBT-vergadering is op woensdag 22 juli 2020. De dag erna kunt u een nieuwe editie van  
deze nieuwsbrief tegemoet zien. 
 

(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), GGD/GHOR, politie, brandweer, defensie en 
het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie. Er is één interregionaal ROT.  
 
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

 Minimaliseren van de maatschappelijke impact 

 Uitwerken van verschillende scenario’s 
 
 
 

https://www.evaluatiewvr.nl/
https://www.evaluatiewvr.nl/


Deze week komt het ROT niet bij elkaar. Tijdens het eerstvolgende ROT van donderdag 9 juli komen de 
volgende gespreksonderwerpen aan de orde: 
 

 De rol van het ROT in en na de zomerperiode. 

 Eenduidig omgaan met grotere evenementen in beide regio’s gedurende de rest van het jaar,  
aansluitend bij wat hierover in beide RBT’s is besproken. 

 Voorbereiding op mogelijke thema’s en bedreigingen die kunnen gaan spelen in beide regio’s, de 
bijbehorende verantwoordelijkheden op landelijk, regionaal en lokaal niveau en de betekenis voor  
de partijen die bij de aanpak van de crisis betrokken zijn. 
 

GGD/GHOR Flevoland 
 

Teststraat Emmeloord 

Met ingang van maandag 29 juni is de nieuwe teststraat in Emmeloord geopend. Na Lelystad en Almere is dit 

de derde locatie in Flevoland. De teststraat in Emmeloord is ondergebracht bij de brandweerkazerne aan de 

Nijverheidsstraat. Tot en met woensdag 1 juli hebben 162 personen hier een test ondergaan. Beluister ook het 

item van Omroep Flevoland over de locatie. 

 

Dashboard ontwikkeling corona in Flevoland 

Nieuw in het coronadashboard van GGD Flevoland is de toevoeging van het aantal positief en negatief geteste 

inwoners per gemeente. 

 

Coronatests bij kinderen 

Het testen van kinderen van 0 tot 18 jaar op het coronavirus is een specifieke handeling. Met name voor jonge 

kinderen kan de testafname ingrijpend zijn. Om ouders/verzorgers van de juiste informatie te voorzien, is er 

een factsheet die duidelijk uitlegt wat de afspraken zijn bij het testen van kinderen. 

 

Bevolkingszorg 

Binnen Bevolkingszorg ligt de focus op dit moment op de implementatie van de nieuwe noodverordening die 

op woensdag 1 juli is ingegaan. Tijdens de persconferentie van woensdag 24 juni kondigde het kabinet meer 

versoepelingen aan van de coronamaatregelen dan eerder verwacht. Zo is er bijvoorbeeld binnen en buiten 

geen maximum aantal mensen meer dat mag samenkomen, zolang iedereen de basisregels naleeft. Casino’s, 

sauna’s en sportscholen zijn weer open, maar discotheken en nachtclubs blijven voorlopig gesloten. 

 

Bevolkingszorg en het Informatie- en Adviescentrum (IAC) COVID-19 geven waar nodig duiding aan de 

versoepelingen en de van kracht blijvende maatregelen. Zij blijven vooralsnog paraat voor gemeenten in 

Flevoland en Gooi en Vechtstreek bij eventuele vraagstukken en knelpunten. 

 

Politie 

Het beeld vanuit de politie-eenheden in Midden-Nederland is dat het rustig is qua meldingen over COVID-19. 

Mensen houden zich over het algemeen goed aan de coronamaatregelen, al lijken ze de 1,5 meter afstand 

vaker los te laten. Er blijft wel maatschappelijke onrust bestaan. Dit blijkt uit het sentiment op sociale media en 

de actiebereidheid vanuit de samenleving tegen de coronamaatregelen. Op sociale media weten tegenstanders 

van het coronabeleid elkaar nog steeds in groten getale te vinden. Binnen groepen met dit thema heerst een 

sterk anti-overheid-sentiment. 

 

In Utrecht is voor zaterdag 4 juli een demonstratie aangekondigd die zich richt tegen de coronamaatregelen,  

de noodverordening en politiegeweld. Voor de preparatie op deze demonstratie is een Staf Grootschalig en 

Bijzonder Optreden (SGBO) ingesteld. In Flevoland is vooralsnog geen sprake van een dergelijke grote 

demonstratie. 

 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/182866/0-7-procent-van-geteste-flevolanders-heeft-corona
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/06/26/poster-coronatest-kinderen/200626+NKC+Testen+Kinderen+RGB+A4.pdf


Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweer is nog goed op orde. Het ziekteverzuim is nog steeds laag. Gezien de 

landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen, kan de brandweer ook diverse intern ingevoerde 

maatregelen afbouwen. De organisatie werkt zo veel mogelijk toe naar een normale situatie, uiteraard nog 

steeds wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand en de andere basisregels. 
 

Defensie 
Vanuit defensie is er op dit moment geen actieve coronagerelateerde inzet van personeel in Flevoland. Er lopen 

ook geen aanvragen hiervoor. 
 
Crisiscommunicatie 
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor 
de gemeenten en de GGD. Dit draagt bij aan passende informatievoorziening en eenduidige boodschappen 
naar de verschillende doelgroepen. De omgevingsanalyses en de landelijke ontwikkelingen bepalen de strategie 
en focus. Het RAC stuurt de gemeenten en de GGD regelmatig kernboodschappen en communicatietips om te 
gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC de informatie-
voorziening op de website en sociale media van de Veiligheidsregio.  
 
Actueel beeld 

 Rond de versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli heeft het RAC gemeenten voorzien van 
landelijke communicatiemiddelen, kernboodschappen en tips voor betekenisgeving in deze nieuwe fase. 

 Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) is ontbonden. Het RAC onderhoudt contacten met de 
nieuwe landelijke programmadirectie Communicatie COVID-19 (CC-19). 

 Het RAC werkt aan een plan van aanpak voor gemeenten voor de zomerperiode. Deze is gericht op het 
aangaan van dialoog en interactie met inwoners en organisaties. Er blijft aandacht voor communicatie over 
de coronamaatregelen waar nodig. Gezien de groeiende weerstand verschuift de focus echter steeds meer 
naar het behouden van vertrouwen in de overheid, zodat mensen de maatregelen blijven opvolgen. 

 Het RAC denkt in overleg met het RBT, het ROT, de verschillende disciplines en de communicatie-
contactpersonen bij gemeenten na over haar rol in en na de zomer en bij verdere afschaling van de 
crisisstructuur. 


