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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 donderdag 8 oktober 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). 
 

In het RBT Flevoland is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van maandag 5 oktober 2020. Zo is er onder 

andere gesproken over de landelijk sterk stijgende besmettingscijfers, de Tijdelijke wet Covid en is er 

stilgestaan bij de landelijke onduidelijkheid over ontheffing ‘gebouwen van groot belang’. 

Het RBT heeft besloten om regionaal het dringend advies tot het dragen van een niet-medisch mondkapje te 

volgen voor publieke ruimten in lokale overheidsgebouwen. De voorzitter van de veiligheidsregio maakt 

vooralsnog geen gebruik van de mogelijkheid die de Noodverordening van 29 september 2020 biedt, om over 

te gaan op locaties of gebieden waar het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht wordt gesteld. 

In het RBT van 29 september 2020 is besloten om vooralsnog ontheffing te verlenen aan gebouwen die van 

groot belang zijn voor de regio. Deze ontheffing geldt voor Corrosia (Almere), KAF (Almere) de Meerpaal 

(Dronten), Theater ‘t Voorhuys (Emmeloord) en Agora (Lelystad). In het RBT is gesproken over een drietal 

locaties in Flevoland die op basis van dezelfde criteria ook in aanmerking komen voor ontheffing. Het gaat 

daarbij om De Verbeelding (Zeewolde), Theater The Lux (Zeewolde) en Theaterzaal Kubus (Lelystad). In RBT van 

7 oktober zijn de twee locaties in Zeewolde toegevoegd. De Kubus zou nader worden bekeken en die krijgt 

inmiddels ook een ontheffing. 

In het Veiligheidsberaad wordt aanstaande maandag gesproken over een landelijke richtlijn voor de definiëring 

van “gebouwen van groot belang” en het verlenen van ontheffingen. In afwachting van de landelijke richtlijn 

worden er vooralsnog geen ontheffingen verleend aan andersoortige locaties. 

Het RBT heeft conform het landelijk advies het proces vastgesteld voor de bepaling van het maximumaantal 

bezoekers per doorstroomlocatie. Dit betekent dat de bevoegdheid om het maximumaantal bezoekers in 

overleg met de doorstroomlocatie vast te stellen, lokaal belegd wordt bij de burgemeesters en formeel besluit 

van de voorzitter niet nodig is. Belangrijke vereisten zijn het treffen van hygiënemaatregelen (conform 

brancherichtlijnen en/of protocollen), afhankelijk van inrichting locatie maximaal 1 persoon per 5 vierkante 

meter vloeroppervlakte (volgens de norm van Event Safety Institute) en geen overschrijding van de aantallen 

bezoekers in de vergunning. 

Het RBT heeft daarnaast ook ingestemd met de, in afwachting van landelijke eenduidigheid, te hanteren 

begripsomschrijving van doorstroomlocaties. Waarbij de volgende locaties niet aangemerkt worden als 

doorstroomlocatie: vergaderlocaties en zalenverhuur, binnenspeeltuinen, zwembaden en sauna’s, 

vakantiepark, wijkcentra en buurtcentra, bioscopen en filmhuizen. 
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Verder heeft het RBT de bijgewerkte handhavingsstrategie (op basis van de Noodverordening van 29 sept 

2020) vastgesteld. 

De eerstvolgende RBT-vergadering is op 21 oktober. De dag erna kunt u een nieuwe editie van deze 
nieuwsbrief tegemoetzien. 
 

(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 
 
In het ROT van 5 oktober is gesproken over: 

- De Periode ‘aandacht voor elkaar’ die op 6 oktober afgetrapt wordt en hoe de kolommen daar ook mee 
aan de slag kunnen via hun communicatieafdelingen 

- Verzoek van COA voor uitwijklocatie bij uitbraak coronavirus in AZC 
- Nieuw handhavingskader in verband met de afgekondigde maatregelen van 29 september 
- Mogelijkheden om teststraten ’s nachts te beveiligen tegen vandalisme 
- De harde reacties op social media berichten op de gemeentelijke websites van voor- en tegenstanders 
- Uitvraag voor personeel ten behoeve van de Bron- en Contactonderzoeken van de GGD, bij gemeente en 

provincie. 
 

GGD/GHOR Flevoland 
 

Nieuwe teststraat in Lelystad 

Naar verwachting is medio oktober de nieuwe teststraat operationeel op Stationsbalkon Noord (het 

evenemententerrein naast het spoor) in Lelystad. De nieuwe coronatest-straat komt in een tent en wordt 

opgezet als een drive-through, dit betekent dat de test via het autoraam snel en veilig uitgevoerd wordt. Ook 

kan men per fiets, lopend en per scootmobiel door de teststraat. De locatie van de nieuwe teststraat is centraal 

gelegen is dus ook geschikt voor mensen zonder auto. Ook voor het personeel van de GGD is deze nieuwe 

locatie een vooruitgang: de teststraat heeft alle benodigde faciliteiten, inclusief verwarming. Dagelijks kunnen 

hier 250 personen worden getest met een mogelijkheid tot uitbreiding. 

De coronatest-straat in de oude brandweerkazerne aan de Schroefstraat beschikte over twee testlijnen en er 

was geen ruimte om meer testlijnen op te zetten. Ook bood de brandweerkazerne minder mogelijkheden om 

in te werken tijdens de komende herfst- en wintermaanden. GGD Flevoland heeft het gewaardeerd dat gebruik 

gemaakt kon worden van deze brandweer-locatie. 

CoronaMelder App 

Vanaf zaterdag 10 oktober is CoronaMelder in heel Nederland te gebruiken. Het ministerie van VWS heeft de 

CoronaMelder app ontwikkeld. Deze app is aanvullend op bron- en contactonderzoek van de GGD. Met een 

grote publiekscampagne wordt de samenleving geïnformeerd over het gebruik en de werking van de app. Meer 

informatie staat op https://www.coronamelder.nl/ 

  

https://www.coronamelder.nl/
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Steunpunt Coronazorgen 

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en het RIVM het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 hebben een 

steunpunt opgezet: Steunpunt Coronazorgen. Alle informatie over mentale gezondheid staat op één plek. 

Doelgroepen kunnen hierdoor makkelijker doorverwezen worden naar de juiste informatie en ondersteuning. 

Meer informatie staat op: www.steunpuntcoronazorgen.nl 

Volg de laatste ontwikkelingen rondom corona op ons regionale dashboard: 

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

 

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 

Bevolkingszorg heeft na de laatste persconferenties hard gewerkt aan het in kaart brengen van 

doorstroomlocaties per gemeente en de oplossingen die daarvoor door de instanties en of bedrijven al voor 

zijn getroffen. 

Over het algemeen hebben de bedrijven en instellingen zelf al goed nagedacht over oplossingen voor de 

doorstroming en het aantal personen per ruimte en werken met tijdsloten en mandjes bijvoorbeeld. 

Daarnaast is in kaart gebracht welke locaties een ontheffing nodig hebben voor het aantal toegestane 

personen.  

 

Politie Midden-Nederland 

Regionaal beeld: politie ziet dat het aantal meldingen over corona gerelateerde situaties stijgt. Sinds de 

aanvullende maatregel van het vroeger sluiten van de horeca, zien we een toename van meldingen van 

groepen jongeren buiten die voor overlast zorgen en de coronamaatregelen negeren. De meeste incidenten 

vonden plaats in stad-Utrecht, de gemeente neemt maatregelen om herhaling te voorkomen. In de rest van de 

eenheid was het op dit vlak rustiger. Daarnaast ziet politie veel meldingen terug over geluidsoverlast door 

huisfeestjes. 
Bij controles van de horeca komt het ook voor dat een restaurant nog open is na 22:00 uur. Ook komen er 

incidenteel (MMA)meldingen waarbij men spreekt over grote feesten achter gesloten (horeca)deuren. 

 

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 de uitruk of directe ondersteuning daaraan. 

 

Defensie 
Defensie is aan het onderzoeken in hoeverre de militaire capaciteit gecentraliseerd kan worden ingezet in 

plaats van versplinterd over diverse locaties in het land. 

Gedurende dit onderzoek zal er (meer) terughoudend gereageerd worden op steunverzoeken vanuit de diverse 

zorginstellingen. 

 

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 
informatievoorziening op de website en sociale media van de veiligheidsregio. 

http://www.steunpuntcoronazorgen.nl/
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/
http://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/
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Actueel beeld 
Uit de omgevingsanalyses blijkt dat er veel discussie is over het al of niet gebruiken van mondkapjes. Veel 
verbazing over het beperkte gebruik in bv supermarkten, ondanks het dringende advies. Aan de andere kant 
gemopper over de onzinnigheid van mondkapjes. Het RAC constateert dat het instrument 
(massa)communicatie niet voldoende is om mensen aan te zetten tot het gewenste gedrag. Het RAC vraagt 
gemeenten meer gebruik te maken van intermediairs om bepaalde groepen te bereiken/beïnvloeden.  
Ook vraagt het RAC de acties die gemeenten organiseren/lokale worden georganiseerd in het kader van de 
campagne ‘Aandacht voor elkaar’ te delen met het RAC, en lokaal aan te sluiten bij de landelijke 
jongerencampagne.  

https://www.aandachtvoorelkaar.nl/

