
    
 

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 29 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). 
 
De voorzitter heeft in het RBT een terugkoppeling gegeven van het Veiligheidsberaad van maandag 29 juni en 
13 juli jl. In het Veiligheidsberaad ging het onder andere over de tijdelijke wet COVID-19 (die inmiddels aan de 
Tweede Kamer is verstuurd), een landelijk herdenkingsmoment voor overledenen aan het coronavirus in 
tweede helft september, compensatie kosten Covid-19, de noodverordening die per 15 juli is ingegaan, 
demonstraties (Handreiking Openbare Manifestaties), en de huidige landelijke crisisstructuur. 
  
In het RBT van 28 juli is gesproken over het actuele beeld COVID-19. Ten opzichte van sommige andere delen 
van Nederland, waar we zien dat de besmettingen toenemen, is het beeld voor Flevoland vooralsnog rustig. In 
de communicatie wordt nog steeds de nadruk gelegd op de basismaatregelen: houdt 1,5 meter afstand, 
vermijd drukte, was je handen en blijf thuis bij klachten. De bestuurders zullen lokaal herhaaldelijk aandacht 
blijven vragen voor deze basisregels en de voorzitter zal dit ook regionaal doen. Door het goed naleven van de 
basisregels kan het beeld in Flevoland mogelijk rustig blijven. In het Veiligheidsberaad van 29 juli heeft de 
voorzitter namens de regio Flevoland gepleit voor maatwerk bij het mogelijk treffen van extra maatregelen. 
Gezien de huidige situatie lijkt het niet proportioneel om extra maatregelen landelijk in te voeren. Dit kan bij 
verdere landelijke toename van het aantal besmettingen uiteraard alsnog nodig zijn.   
  
In het RBT is ook gesproken over evenementen. Er is afgesproken dat er lokaal geen noodzaak is om 
de vergunningsplicht voor evenementen aan te passen in het lokale beleid of de APV. We accepteren de lokale 
verschillen als het gaat om het aantal personen waarbij een evenement vergunningplichtig is. Bij een aantal van 
meer dan 100 personen is er in iedere gemeente ofwel de verplichting om een evenementenvergunning aan te 
vragen of er is de verplichting een melding te maken. In de uitvoering en ten aanzien van het naleven van de 
maatregelen is er geen onderscheid: ook bij samenkomsten/ evenementen die een meldingsplicht hebben is 
afgesproken extra alert te zijn vanuit de gemeente. Er wordt goed gecontroleerd of de geldende maatregelen 
worden nageleefd en er voldoende voorzorgmaatregelen worden getroffen. 
  
De landelijke handreiking demonstraties en het bijbehorende handelingsperspectief stond geagendeerd en er 
is besloten deze als uitgangspunt te hanteren voor Flevoland.  
  
De eerstvolgende RBT-vergadering is op woensdag 19 augustus 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.  
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Het ROT werkt met de volgende doelstellingen: 

• Minimaliseren van de maatschappelijke impact 

• Uitwerken van verschillende scenario’s 
 

Actueel beeld 
In het ROT van 30 juli is onder andere gesproken over communicatie en scenario’s m.b.t. lokale en regionale 
uitbraken van het coronavirus. Signalen uit de omgeving tonen aan dat de aandacht voor de maatregelen 
verslapt. In de mail aan alle communicatieadviseurs van de gemeenten is verzocht om de geldende 
maatregelen te blijven herhalen via de gemeentelijke kanalen: vermijd drukke plekken, houd anderhalve meter 
afstand van mensen waar je geen huishouden mee deelt, blijf bij klachten thuis en laat je testen. Ook zijn er 
landelijke communicatiemiddelen gedeeld met de communicatieadviseurs over het Islamitisch Offerfeest op 31 
juli. 
 
Inzake de scenario’s m.b.t. lokale en regionale uitbraken van het Coronavirus zal de planningssectie van het 
ROT, in afstemming met andere betrokkenen, een kaderdocument met mogelijke maatregelen opstellen voor 
de beide regio’s. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van landelijke richtlijnen c.q. afspraken.  
 
Verder is benadrukt, dat bij evenementen en spontane bijeenkomsten (groepen jongeren, feesten e.d.) en in 
de horeca e.d. de vastgestelde handelingskaders gelden, onder meer aanspreken, waarschuwen, handhaven. 
 

GGD/GHOR Flevoland 
Capaciteit teststraten 
De afgelopen week staat de capaciteit van de teststraten in Flevoland erg in de belangstelling. De Drontenaar, 
Omroep Flevoland en NOS vragen naar de beschikbaarheid, de hoeveelheid geteste mensen en de tijd die er 
nodig is om de uitslag door te bellen. Ook zijn er vragen gesteld over clustering door Omroep Flevoland. Op 
dinsdag 28 juli is ook gebleken dat door een technische storing de afgelopen dagen een deel van de negatieve 
testuitslagen met vertraging is doorgebeld.  
 
Mondkapje 
GGD Flevoland is gevraagd door een patiënt van St. Jansdal (en door Omroep Flevoland) een uitspraak te doen 
over het dragen van een mondkapje in het ziekenhuis. De GGD gaat niet over het beleid van het ziekenhuis. Dat 
valt onder hun eigen infectieziektepreventie beleid. Conform het advies van het RIVM is er in Nederland geen 
algemeen beleid voor het dragen van mondkapjes, behalve in het OV. Inmiddels heeft het ziekenhuis het beleid 
aangepast. 
 
Storing GGD GHOR Nederland 
Door een technische storing is de afgelopen dagen een deel van de negatieve testuitslagen met vertraging 
doorgebeld. Na de constatering van de storing is meteen actie ondernomen. Alle mensen uit deze groep zijn 
dinsdag 28 juli gebeld en het grootste deel is ook gesproken. GGD GHOR Nederland betreurt het zeer dat deze 
mensen langer dan gewenst in onzekerheid hebben gezeten of ze besmet waren met het coronavirus. Deze 
storing heeft geen invloed gehad op de snelheid waarmee de positieve testuitslagen gedeeld zijn. 

 
Dashboard 
Overzicht van de recente cijfers over covid-19 in Flevoland.  

 

Bevolkingszorg 
Binnen de stafsectie Bevolkingszorg ligt de focus op een aantal thema’s. Zo hebben we nog altijd te maken met 
de noodverordening COVID-19. Dit betekent dat wij in het Informatie en Adviescentrum een bijdrage leveren 
aan het opstellen van de zogenoemde Q&A maatregelen COVID-19 waarin we de meest voorkomende vragen 
en antwoorden opnemen. Op deze manier proberen wij op een zo duidelijk mogelijke manier een vertaling te 
geven over wat wel en niet mag volgens de noodverordening. Dit helpt ook tot het komen van zoveel mogelijk 
eenduidige antwoorden in al onze gemeenten. 
  
Een tweede thema is het onderwerp evenementen. Per 1 juli 2020 zijn evenementen weer toegestaan in 
Nederland. Deze evenementen moeten voldoen aan door het kabinet gestelde voorwaarden die zijn vertaald in 

https://dedrontenaar.nl/algemeen/ggd-flevoland-kan-nog-niet-zeggen-of-dronten-een-corona-teststraat-krijgt
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/186451/ggd-mogelijk-extra-coronateststraat-om-capaciteit-uit-te-breiden
https://nos.nl/artikel/2341969-ggd-vergroot-inzet-maar-lange-wachttijd-voor-test-blijft.html
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/186569/tien-coronapositieven-in-almere-maar-ggd-ziet-geen-besmettingscluster
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/186109/ziekenhuis-staat-geen-eigen-mondkapjes-toe
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/186538/st-jansdal-past-mondkapjesbeleid-aan-na-kritiek
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/


de noodverordening. De vergunningverlening verloopt zoals deze normaal gesproken geregeld is: door de 
lokale bevoegdheid van gemeenten binnen de geldende juridische kaders. De geldende noodverordening is 
daar één van. Vanuit de multidisciplinaire Expertisegroep Evenementen is nu ook een Q&A Evenementen en 
Corona opgesteld om de vergunningverleners binnen gemeenten te ondersteunen met de extra gestelde 
voorwaarden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  
 
Een derde thema is Manifestaties en demonstraties. Gezien de actualiteit van dit onderwerp zijn we bezig met 
het toelichten van de verantwoordelijkheden en rollen tussen lokaal en regionaal vanuit een GRIP 4 situatie.  

 

Politie 
Er komen weinig tot geen corona gerelateerde meldingen bij de politie binnen. De politie is druk met diverse 
demonstraties. De frequentie en omvang, alsmede de onvoorspelbaarheid van de deelnemers van deze 
demonstraties legt een druk op de politie. 
 
De politie maakt zich zorgen om (illegale) feesten waar veel jeugd op afkomt. Daarnaast start voetbal weer op 
en is het komend weekend Offerfeest. Ook hier zullen mensen bij elkaar komen. 
 

Brandweer 

Op dit moment is er geen sprake van een oplopend ziekteverzuim bij de brandweer. In de komende periode 
blijven we het ziekteverzuim in de gaten houden en richten we ons op het goed onder controle houden van de 
paraatheid van operationele diensten. 
 

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 

• Het RAC blijft gemeenten voorzien van landelijke communicatiemiddelen, kernboodschappen en tips voor 
betekenisgeving. Focus in de communicatie ligt momenteel op: 

o Herhalen van de basismaatregelen 
o Behouden van vertrouwen in de overheid zodat mensen de maatregelen blijven opvolgen. 
o Aanspreken van de doelgroep onder de 40 jaar, aangezien onder deze doelgroep het aantal 

besmettingen stijgt 
o Offerfeest en de oproep aan deelnemers om ook hier de maatregelen te blijven volgen 
o Oproep aan vakantiegangers om twee weken in thuisquarantaine te gaan indien zij in een 

oranje land/gebied op vakantie zijn geweest. 

• Aan het begin van de zomervakantie is een plan van aanpak verstuurd aan de gemeenten als leidraad voor 
hun communicatie over coronamaatregelen tijdens de zomer. Hierin staan o.a. de communicatiestrategie 
beschreven, aandachtspunten, doelgroepen en kernboodschappen. 

 


