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Geachte voorzitter,
Naar aanleiding van de brief van de rekenkamer “Gevolgen Covid-19 op het bestuurlijk proces,
reconstructie en analyse” is met u en de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) op 8 april jl. een
informatiebijeenkomst gehouden over de lessen naar aanleiding van de Covid-19 crisis. Inmiddels zijn
door diverse betrokken instanties aanvullende evaluaties verschenen. In deze brief informeren wij u tot
welke nadere aandachtspunten en maatregelen dit heeft geleid.
Zoals eerder in reactie op de brief van de rekenkamer is gedeeld, is het van belang dat onze
organisatie dusdanig is ingericht dat we de flexibiliteit hebben, om zo goed mogelijk in te kunnen
spelen op onverwachte en soms onvoorspelbare (crisis)situaties.
Ter nadere toelichting treft u in de bijlage bij deze brief een overzicht aan van de inrichting van de
crisisbeheersing in ons land, de rol van de provincie en hoe wij daarin zijn voorbereid.
Van belang is daarbij dat ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden gerespecteerd. In
algemene zin achten wij het echter van belang uw staten actief te informeren. Tijdens de debatten en
de bijeenkomst met de Veiligheidsregio heeft u aangegeven tijdig en actief geïnformeerd te willen
worden. Wij zullen u daarom bij nieuwe ontwikkelingen vanaf het begin actief informeren. Ook nemen
wij u graag mee in de voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen die extra maatregelen vragen. Dit
kan aan de orde zijn wanneer het COVID virus weer gaat opleven.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben vijf scenario’s ontwikkeld voor het verloop van de
COVID-19 pandemie. De scenario’s laten zien dat afhankelijk van het verloop van de pandemie er
meer of minder ruimte is voor herstel op het gebied van gezondheidszorg, samenleving en economie.
Dat vraagt van de overheid en dus ook van de provincie en de samenleving om anticipatie en
zorgvuldig navigeren tussen crisisbestrijding en bestaande lange termijnopgaven. Er ligt dan ook een
bredere opgave voor de samenleving: het verbeteren van de maatschappelijke schokbestendigheid om
crises te kunnen opvangen.
Ook in dat verband zijn de initiatieven van de Zeeuwse Zorg Coalitie van betekenis, onder andere om
met het oog op de vergrijzing en de personeelstekorten de krachten te bundelen.

De commissaris van de Koning heeft vanuit zijn rijkstaak samen met de Belgische gouverneurs van
onze grensprovincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen onlangs nog eens expliciet
aandacht gevraagd voor het bevorderen van internationale samenwerking bij grensoverschrijdende
crisissituaties. De commissaris zal in die hoedanigheid tevens toezien op het vervolg dat de
Veiligheidsregio geeft op de aanbevelingen uit de evaluaties.
Ten aanzien van het continueren van onze democratische processen in crisissituaties is naast het
actief informeren ook nadere wetgeving van belang met het oog op beraadslaging en besluitvorming.
Sinds 1 juli 2022 is de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming vervallen. Het wachten is
nu op de permanente regeling die digitaal vergaderen naast fysiek vergaderen mogelijk maakt. Deze
wet is pas te verwachten in het voorjaar van 2023. Mocht in het najaar blijken dat het nodig is om u de
mogelijkheid te bieden om digitaal te vergaderen dan brengt de Minister een nieuwe spoedwet in
procedure.
Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlage: Crisisbeheersing in Nederland en de rol van de provincie
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