
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter 
van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over de bestrijding van het coronavirus 
 
Datum: 27 februari 2020  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van Forum voor Democratie de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over de bestrijding van het coronavirus. 
 

1. Werkt het college aan de preventie van Flevolandse besmettingen met het 
coronavirus (officieel: COVID-19)? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom 
niet? 
 

2. Wat is het noodplan dat in werking treedt op het moment dat er een 
besmetting met het coronavirus binnen Flevoland wordt geconstateerd? 

 
3. Zijn alle partijen die een rol hebben in dit noodplan daarvan op de hoogte, en 

heeft het college gecontroleerd of zij voldoende zijn toegerust om die rol te 
vervullen? Zo nee, zijn er voldoende mensen en middelen beschikbaar om het 
noodplan uit te voeren? 
 

4. Zijn er in Flevoland voldoende opvanglocaties beschikbaar voor Flevolanders 
die mogelijk besmet zijn? Zo nee, wat gaat het college doen om deze opvang 
te regelen? 
 

5. Is Flevoland door het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen 
bovengemiddeld kwetsbaar voor de gevolgen van een uitbraak van het 
coronavirus? Zo nee, waarom niet? 
 

6. Bestaat er de mogelijkheid om Flevolandse plaatsen te isoleren middels een 
noodverordening? Zo ja, in welke gevallen wordt hiervan gebruikt gemaakt? 
 

7. In het geval dat grote aantallen Flevolanders tijdelijk in isolatie leven, 
bijvoorbeeld vanwege een gemeentelijke of provinciale noodverordening, 
garandeert het college hun bevoorrading (o.a. water, eten, pampers, 
medicatie)? Zo nee, wie voorziet in die acute behoefte?  



8. Heeft het college een protocol opgesteld hoe het dagelijks bestuur van de 
provincie, en de controle daarop door Provinciale Staten, doorgang kan 
vinden tijdens een ernstige ontwrichting van het maatschappelijk verkeer, 
bijvoorbeeld door een grootschalige uitbraak van het coronavirus? Zo ja, wat 
is daarvan de inhoud? Zo nee, zijn er andere provincies die wel een dergelijk 
protocol hebben gepubliceerd? 
 

9. Gelet op de urgentie, is het college bereid om bovenstaande vragen op 
aanzienlijk kortere termijn te beantwoorden dan de maximale termijn die voor 
de beantwoording van schriftelijke vragen is toegestaan? 

  
Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
Gert-Jan Ransijn 


