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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 woensdag 2 december 2020. 
 
Regionaal beleidsteam Flevoland 
 
Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 ingegaan. Dit betekent dat de 
verantwoordelijkheden in principe belegd zijn bij de lokale bestuurder in plaats van bij de voorzitter van de 
veiligheidsregio. Het Regionaal Beleidsteam (RBT) heeft sindsdien daarom ook een ander karakter en heeft 
vooral als doel om regionaal af te stemmen. 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 van 16 december is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van maandag 14 december. Er is 
onder andere gesproken over de lockdown tot en met 19 januari 2021 en er is aandacht geweest voor de 
onduidelijkheid die er was over de sluiting van winkels. Vanuit het Rijk is een brief ontvangen, waarin is 
aangegeven dat alleen winkels die in hoofdzaak levensmiddelen (eten en drinken), drogisterijartikelen 
(zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen – niet zijnde cosmetica en parfums -, en 
schoonmaakmiddelen) en diervoeding verkopen, open kunnen blijven voor het publiek. 
  
Het RBT heeft kennisgenomen van: 

• de regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen in 
verband met een verzwaring van de maatregelen gedurende de periode 14 december 2020 tot 19 
januari 2021 (lockdown); 

• het regionale nalevingskader, dat is opgesteld voor de periode 14 december 2020 tot 19 januari 2021, 
waarmee deze aansluit bij de duur van de maatregelen (lockdown). Uitgangspunt hierbij is om 
regionaal zoveel mogelijk eenduidig te handelen binnen de regio; 

• de belangrijkste resultaten uit de periodieke meting van het nalevingsonderzoek van het RIVM; 
• het memo over de jaarwisseling; 
• het memo verslaglegging voorzitter Veiligheidsregio. In de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 is 

bepaald dat binnen een maand na inwerkingtreding van deze wet de voorzitter veiligheidsregio een 
verslag uitbrengt aan de betrokken gemeenteraden. De burgemeesters hebben ingestemd met het 
voorgestelde verslag en het vervolgproces om het verslag aan te bieden aan de colleges van B&W en 
de gemeenteraden. 

  
 De volgende RBT-vergadering is op woensdag 30 december 2020, tenzij er eerder aanleiding toe is. 
  

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland 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 
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• Uitwerken van verschillende scenario’s 
 
In het ROT van 14 december is gesproken over: 

• Testlocaties 
• Nalevingskader 
• Nalevingsonderzoek RIVM 
• Drukte winkelstraten 
• Boerenprotesten 
• Vuurwerk 

 
GGD/GHOR Flevoland 
 
Teststraat Dronten geopend 
Sinds maandag 14 december kent de gemeente Dronten ook een teststraat. Dit is de vierde vaste testfaciliteit 
in Flevoland (naast de mobiele testbus op Urk). De teststraat bevat vier testlijnen met een maximale capaciteit 
van 450 personen per dag. Het betreft een ‘drive-through’ waar mensen zowel met de auto, fiets als 
scootmobiel doorheen kunnen rijden. Bij aanvang zijn er twee testlijnen operationeel, afhankelijk van de vraag 
naar testen kunnen er nog twee lijnen worden ingezet. De teststraat bevindt zich in een bedrijfspand van de 
gemeente aan de Nijverheidsweg. Meer informatie staat in het gezamenlijke persbericht . Verschillende media 
hebben aandacht aangeven aan de opening waaronder De Stentor en Omroep Flevoland. 
 
Testen regionale cijfers 
Er zijn in week 50 in totaal 9.000 testen uitgevoerd, 2.200 op dagelijkse basis onderverdeeld over de vijf 
Flevolandse testlocaties. Een kleine 500 personen werkzaam in de zorg en het onderwijs zijn met voorrang 
getest.   
 
Bron- en contactonderzoek (BCO) 
Vanwege het hoge aantal besmettingen en de snelheid waarmee dit gepaard gaat is het erg lastig het bron- en 
contactonderzoek hiermee gelijke tred te laten houden. Dat betekent dat het BCO risico-gestuurd wordt 
ingezet. De persoon met een positieve testuitslag (index) wordt door de GGD gebeld en wordt gevraagd zelf de 
contacten te informeren en te instrueren. Dit volgens instructie van de GGD. 
 
Grootschalige vaccinatie 
GGD GHOR Flevoland is zich momenteel samen met alle zorg- en veiligheidspartners aan het voorbereiden op 
de opdracht om de zorgmedewerkers te vaccineren en heeft hiertoe twee projectteams ingesteld. Het gaat 
hierbij om een projectgroep vaccinatie die vanuit de eigen medische kolom alle voorbereidingen treft en 
werkzaamheden opstart. 
Daarnaast is er een multidisciplinaire projectgroep ingericht vanuit de gezamenlijke Veiligheidsregio’s Flevoland 
en Gooi en Vechtstreek. In deze projectgroep zijn vertegenwoordigd de gemeentelijke kolom (Bevolkingszorg), 
Politie, Brandweer, Defensie, de GHOR en de GGD van regio Flevoland en GGD Gooi & Vechtstreek. 
Tevens is er binnen de GGD al enige tijd een Covid-projectorganisatie aan het werk. Deze stuurt de onderdelen; 
Testen, Bron- en Contactonderzoek en Grootschalige vaccinatie aan. 
 
Stand van zaken besmettingen in Flevoland 
De huidige situatie in onze regio wordt nog steeds geclassificeerd als ‘zeer ernstig’. Het aantal besmettingen in 
Flevoland is week 50 is gestegen tot 370,2 per 100.000 inwoners. In alle gemeenten (m.u.v. Urk) zien we een 
stijgende lijn. De aanvankelijk voorzichtige afvlakking is hiermee omgebogen in negatieve zin. Almere telt het 
hoogste aantal besmettingen, Zeewolde het minste aantal.  
Voor de actuele situatie kijkt u op: https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers-coronavirus 
 

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 
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gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC de 
informatievoorziening op de website en sociale media van de veiligheidsregio.  
 
Uit de omgevingsanalyses komen een aantal onderwerpen naar voren die op dit moment in de regio spelen: 

• De gevolgen van de nieuwe maatregelen van de strenge lockdown 
• Onregelmatigheden op Urk 

 
Het RAC heeft communicatiemiddelen verspreid over de invoering van de Twm en de strenge lockdown. Ook 
zijn communicatiemiddelen gedeeld over veilig winkelen en boodschappen doen in coronatijd en een 
campagne over vuurwerk. Deze week heeft overleg plaats gevonden met alle communicatieadviseurs van beide 
regio’s.  
De komende weken wordt met name aandacht besteed aan communicatie met jongeren rondom de 
feestdagen en de kerstvakantie. Ook zal contact worden gelegd met de GGD voor communicatie over 
vaccineren in 2021. 
  
Bevolkingszorg 
 
Voor Bevolkingszorg blijft de nadruk liggen op de handhaving van de eerdere maatregelen rondom de 
doorstroomlocaties. Ook wordt er extra aandacht gegeven aan illegale feesten en bijeenkomsten.  
 
Brandweer 
 
De brandweer werkt momenteel aan het doorvoeren van de verscherpte landelijke maatregelen in de 
brandweerorganisatie. 
 
 
 


