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Geacht college, geachte raadsleden, 
 
Sinds februari wordt Nederland geconfronteerd met een onbekende en ongekende crisissituatie. De 
uitbraak van het coronavirus (COVID-19) vraagt al in een vroegtijdig stadium een centrale en 
afgestemde aanpak op landelijk niveau. 

Op 28 januari merkte minister van Medische Zorg en Sport COVID-19 aan als een groep A-
infectieziekte. Een uitbraak van een dergelijk virus vraagt om een gecoördineerde aanpak middels 
een crisisstructuur. Het Kabinet werkt, in samenwerking met veiligheidsregio’s en (zorg)partners 
samen aan de bestrijding van het virus en de gevolgen daarvan. 

Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) heb ik als 
voorzitter van de veiligheidsregio specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden waar het 
gaat om de bestrijding van infectieziekten. Zo beschik ik als voorzitter van de veiligheidsregio bij 
een uitbraak van een A-infectieziekte over bevoegdheden tot het nemen van noodmaatregelen. 
Omdat dit een crisis is van meer dan plaatselijke betekenis heb ik een regionaal beleidsteam bijeen 
geroepen. 

Het regionaal beleidsteam, waarin de burgemeesters van Flevoland zitting hebben, geeft sturing 
aan de regionale crisisorganisatie. De verantwoordelijkheid en daarbij behorende bevoegdheden 
om zorg te dragen voor de bestrijding van uitbraak van een A-infectieziekte zijn belegd bij mij als 
voorzitter van de veiligheidsregio. Daarnaast neem ik als voorzitter van de Veiligheidsregio 
Flevoland deel aan het Veiligheidsberaad dat bestaat uit de 25 voorzitters veiligheidsregio’s.  

12 maart jongstleden is door mij, na overleg met alle burgemeesters van de regio, besloten om op 
te schalen naar GRIP 4. Gezien de impact en de behoefte aan gezamenlijk optreden is besloten de 
inrichting van de crisisorganisatie af te stemmen met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Dit 
heeft onder andere geleid tot de inrichting van een gezamenlijk regionaal operationeel team (ROT) 
en een gezamenlijk operationeel leider. 

Binnen het regionaal beleidsteam heeft continue afstemming en raadpleging plaatsgevonden met 
alle burgemeesters met als specifiek doel gedragenheid van besluitvorming. 

Wettelijk is bepaald dat na afloop van een crisis van meer dan plaatselijke betekenis, in 
afstemming met uw burgemeester, schriftelijk verslag wordt uitgebracht aan de gemeenteraad van 
betrokken gemeenten. Dat zal ook nu, op een nader moment na afloop van deze crisis, gebeuren. 
Hiervoor, maar ook vanuit het oogpunt van leren, zal een evaluatietraject opgestart worden. 
Hierover wordt binnenkort in het regionaal beleidsteam gesproken. Een tussenrapportage in de 
vorm van een First Impression Report kan daar onderdeel van zijn.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Gezien de te verwachten duur van de crisis, wordt u onder andere door middel van nieuwsbrieven 
regelmatig inhoudelijk geïnformeerd en heeft het regionaal beleidsteam besloten u bijgevoegd 
feitenrelaas aan te bieden. Deze factsheet (interactieve PDF) geeft een overzicht en tijdpad van de 
feitelijke aanwijzingen vanuit de minister en vergaderingen die regionaal hebben plaatsgevonden in 
het kader van de beheersing van de crisis rond COVID-19. Dit feitenrelaas is informatief en maakt 
nog geen onderdeel uit van de nog op te starten evaluatie. 

Zoals nu te verwachten is, zal de coronacrisis nog langere tijd voortduren. De aandacht zal daarbij 
steeds meer verschuiven van de gezondheidscrisis naar meer maatschappelijke en economische 
thema’s. Het Kabinet werkt op dit moment aan een “noodwet COVID-19”. In lijn met deze noodwet 
worden binnen het regionaal beleidsteam de mogelijkheden verkend om hieraan binnen de 
Veiligheidsregio Flevoland maatwerkgericht invulling te geven. 
 
 
 
Voorzitter Veiligheidsregio Flevoland,  Secretaris Veiligheidsregio Flevoland, 
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