
    

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 vrijdag 2 oktober. 

 

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). 

 

Het RBT is op 29 september in een extra overleg bij elkaar gekomen. Dit naar aanleiding van de persconferentie 
van minister-president Rutte en minister De Jonge op 28 september, waarin nieuwe landelijke maatregelen zijn 
aangekondigd. Deze worden genomen, omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland exponentieel stijgt. 
De maatregelen zijn op 29 september om 18.00 uur ingegaan en zijn in elk geval drie weken van kracht. 
 
In het RBT is voornamelijk over twee onderwerpen gesproken: 

• De ontheffing die de voorzitter van de veiligheidsregio kan verlenen voor samenkomsten van meer dan  
30 personen in gebouwen van groot belang voor de regio. 

• Het bepalen van het aantal tegelijk toe te laten bezoekers op doorstroomlocaties. 

  

Het RBT heeft besloten om vooralsnog een aantal culturele instellingen aan te merken als gebouwen van groot 
belang. Het gaat om KAF en Corrosia in Almere, Agora Lelystad, De Meerpaal in Dronten en Theater ’t Voorhuys 
in Emmeloord. Criteria voor deze beslissing zijn: 

• De panden hebben een bestaande programmering voor de komende drie weken. 

• De zaal of zalen in de bedoelde panden hebben regulier een minimale grootte van 200 stoelen. 

• Bezoekers zijn geplaceerd. 

• Er vinden reserveringen plaats op naam, met registratie van de contactgegevens. 

• In overleg met de veiligheidsregio wordt het maximum aantal bezoekers bepaald. 

• De panden vallen niet onder een ander regime (zoals doorstroomlocaties) 

• Voor in de panden gelegen eet- en drinkgelegenheden gelden openingstijden conform de noodverordening. 

 

De doorstroomlocaties is Flevoland worden geïnventariseerd en van een advies voorzien. 
 
De eerstvolgende RBT-vergadering is op woensdag 7 oktober. 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/kolommen 
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 
 
Het ROT is de afgelopen week twee keer bij elkaar gekomen vanwege de nieuwe landelijke maatregelen die zijn 
aangekondigd op 28 september. In het weekend was er een aantal horeca-incidenten. In Almere was er een 
incident bij een bruiloft met 200 gasten. 
 
Het ROT heeft de stafsectie Planning gevraagd om regionale scenario’s uit te werken aan de hand van 
scenario’s die nu landelijk worden uitgedacht. Ook is er gesproken over het advies om mondkapjes te dragen  
in publieke binnenruimtes door medewerkers van de verschillende kolommen. Er is besloten om aan de 
kolommen zelf over te laten of zij dit advies opvolgen.  
 
De operationeel leider heeft een terugkoppeling gegeven over het team dat het RBT, de operationeel leider en 
het ROT ondersteunt. Dit ondersteuningsteam gaat (naast het leveren van beleidsondersteuning) onder meer 
informatie over aantallen besmettingen, handhaving en andere thema’s gebundeld in kaart brengen. Vanwege 
de nieuwe maatregelen wordt er ook een nieuw handhavingskader opgezet. Verder heeft het Regionaal 
Actiecentrum Crisiscommunicatie een oproep gedaan aan de kolommen om activiteiten op te zetten tijdens de 
landelijke periode ‘Aandacht voor elkaar’. 
 

GGD/GHOR Flevoland 
Zorgwerkende stijging aantal besmettingen in Flevoland 

Het aantal mensen met een positieve testuitslag neem toe in bijna alle Flevolandse gemeenten. We lopen 

daarin gelijk op met het landelijke beeld dat ook een overall stijging van de besmettingen laat zien. In onze 

regio zijn we opgeschaald naar een volgende fase: van waakzaam naar zorgelijk. 

 

In vergelijking met het landelijke beeld zien we minder besmettingen in de leeftijdsgroep van 20- tot 29-jarigen 

en in de categorie 65+. We zien wel meer besmettingen in de leeftijdsgroep van 30- tot 59-jarigen. Belangrijke 

bronnen voor besmettingen zijn de contacten tussen gezins- en familieleden, bijeenkomsten zoals bruiloften, 

feesten en uitvaarten en de omgang met vrienden en op het werk. 

 

Stand van zaken testen 

De capaciteit van de teststraten in Flevoland is uitgebreid naar 700 testen per dag. Afgelopen week zijn 369 

personen uit de zorg en het onderwijs met voorrang getest. Het testen met voorrang voor deze doelgroepen 

voert de GGD uit in de teststraat in Lelystad. Het is maar mondjesmaat mogelijk om de testlijnen uit te breiden 

vanwege het landelijke tekort aan labcapaciteit. Naar verwachting kan de GGD eind oktober weer uitbreiden, 

onder voorbehoud van het besluit hierover van het ministerie van VWS. 

Actuele ontwikkelingen COVID-19 in Flevoland 

Kijk voor de actuele stand van zaken op het regionale dashboard COVID-19: 

www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona 

 

Bevolkingszorg 

Binnen de stafsectie Bevolkingszorg ligt de focus op verschillende scenario’s. Aan de hand van de nieuwe 

landelijke maatregelen inventariseert Bevolkingszorg de impact voor beide veiligheidsregio’s. Dit leidt tot 

uniforme afstemming over onduidelijkheden en thema’s waar nadere afspraken over nodig zijn. De meld-

formulieren voor bijeenkomsten van 50 of meer personen zijn ingetrokken, omdat het maximale aantal 

personen bij samenkomsten inmiddels is verlaagd. 

 

Politie 

Landelijk ziet de politie dat de COVID-19-gerelateerde meldingen de afgelopen dagen voornamelijk gaan over 

jeugdoverlast, geluidsoverlast door studenten, illegale feesten en horeca-incidenten waarbij mensen de 1,5 

meter afstand niet naleven. 

http://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/


 

Regionaal zijn er dagelijks enkele meldingen van mensen die zich niet aan de 1,5 meter afstand houden. Deze 

meldingen betreffen vaak jeugdoverlast en soms meldingen van geluidsoverlast door een feest. Er is de 

afgelopen week bij meerdere horecazaken geconstateerd dat zij zich niet aan de maatregelen hielden. Door 

betere sturing op registratie, komt het aantal incidenten de komende weken scherper in beeld. 

 

Brandweer 
De continuïteit binnen de brandweer is nog goed op orde. Het ziekteverzuim is laag. Naar aanleiding van de 

nieuwe landelijke maatregelen is de interne bedrijfsvoering aangescherpt. Thuiswerken is de basis, tenzij 

aanwezigheid noodzakelijk is voor uitrukken of directe ondersteuning daaraan. 
 

Defensie 
Defensie bereidt zich landelijk voor op een eventuele opschaling en inzet van militaire geneeskundige 

capaciteit ter ondersteuning van andere kolommen. Specifiek voor Flevoland zijn er op dit moment geen 

bijzonderheden. 
 
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 

• Er is de afgelopen week veel aandacht besteed aan communicatie rond de nieuwe coronamaatregelen en 
de bijbehorende nieuwe noodverordeningen van 25 en 29 september. 

• Verschillende culturele instellingen krijgen een ontheffing, zodat zij meer dan 30 bezoekers per theaterzaal 
kunnen ontvangen. Over de ontheffingen is contact geweest met de betreffende instellingen en andere 
belanghebbenden en er zijn persberichten over verzonden. 

• Er heeft een digitale uitwisseling plaatsgevonden tussen het RAC en vertegenwoordigers van de 
communicatieafdelingen van de regiogemeenten. De uitwisseling stond deels in het teken van de nieuwe 
maatregelen. Daarnaast is vooruitgeblikt op regionale en lokale invulling van de landelijke jongeren-
campagne ‘Daar doe ik het voor’ en de periode ‘Aandacht voor elkaar’. Het RAC faciliteert het onderling 
delen van best practices en concrete communicatiemiddelen, zoals brieven aan specifieke doelgroepen. Op 
die manier kunnen gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren. De digitale uitwisselingen krijgen 
voortaan een vaste frequentie. 


