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Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Geachte mevrouw 011ongren,
Onder dankzegging voor uw consultatie inzake de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 van 28 mei
jl. doe ik u hierbij de reactie van de gezamenlijke provincies, Interprovinciaal Overleg, toekomen.
Allereerst hechten wij eraan onze waardering over te brengen voor de inzet van het Rijk in het
bestrijden van deze covid-19 crisis, daarbij het versterken van de interbestuurlijke samenwerking
tussen en met alle decentrale overheden, en het waarborgen van het vertrouwen van onze
inwoners. De gezamenlijke provincies onderschrijven vanuit die invalshoek zeer de in de
aanbiedingsbrief benoemde uitgangspunten, te weten de reguliere bestuurlijke verhoudingen en
het realiseren van een solide democratische basis. De gezamenlijke provincies hechten eraan mede gelet op het spoedkarakter van deze consultatie - een aantal fundamentele aandachtspunten
onder de aandacht te brengen die desgewenst gewogen kunnen worden in de volgende
wetgevingsstappen. Hierbij is het voorstel vooral beschouwd vanuit de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons openbaar bestuur, de bescherming van onze
maatschappij en haar inwoners, en logischerwijs de verantwoordelijkheden van ons
middenbestuur.
De provincies zijn van mening dat de huidige bevoegdhedenverdeling en daaruit voortvloeide taken
en verantwoordelijkheden voorop moeten staan. Een wezenlijk onderdeel daarvan is de
democratische controle en de verantwoording aan de (decentrale) volksvertegenwoordiging. Er
wordt geen toegevoegde waarde gezien in het creëren van nieuwe, aangepaste structuren, en de
voorgestelde voorziening zou niet langer moeten duren dan strikt noodzakelijk. Bij de aanpak van
een crisis geldt dat zo spoedig als verantwoord de reguliere bevoegdhedenverdeling en
overlegstructuren in ere worden hersteld. In de ontwerp-tijdelijke wet maatregelen covid-19 wordt
dit uitgangspunt gehanteerd maar de uitwerking in dit voorstel vraagt op onderdelen nog extra
aandacht, waarbij het waarborgen van de juiste bestuurlijke verhoudingen en gebruikelijke
structuren en bevoegdheden ons inziens prioriteit geniet. In het bijzonder gaat het daarbij om de
voorgestelde bevoegdheden van minister van VWS en de voorzitter van de veiligheidsregio in
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relatie tot de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Tevens gaan de provincies ervan uit dat het wetsvoorstel de toezichthoudende taak en
bevoegdheden die bij de provincie liggen onverlet laat.
Overkoepelend raakt de ontwerp tijdelijke wet aan de Grondwet, en de grondrechten van onze
inwoners, zoals neergelegd in het Handvest van de Grondrechten en het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens. De gezamenlijke provincies zien in dat het omzetten in wet van de tijdelijke
noodmaatregelen daartoe noopt, tevens om een voldoende wettelijke rechtsbasis te hebben voor
naleving en implementatie, maar wensen toch de zorgen hieromtrent te delen. De beoogde wet
kent een tijdelijk karakter, en de provincies onderschrijven de voorziening om op eerdere
momenten te bezien of de tijdelijkheid ingekort kan worden. Onze suggestie is om daar vroegtijdig
een of meer beoordelingsmoment(en) voor vast te stellen. Te allen tijde dient grote zorgvuldigheid
betracht te worden met maatregelen die raken aan de precaire balans tussen de rechten van onze
inwoners en noodzakelijk geachte maatregelen ter bescherming van diezelfde inwoners.
Gelet op bovenstaand punten is de democratische borging van maatregelen van cruciaal belang.
Een nahang-procedure heeft weliswaar het voordeel van een snelle procedure, maar heeft uit het
oogpunt democratische legitimiteit niet de voorkeur. De gezamenlijke provincies vragen hier
aandacht voor. Hoe kan in een uitzonderlijke situatie waarin wij op dit moment verkeren de
nahang-procedure afdoende democratische controle bieden?
Op basis van de goede samenwerking in de afgelopen maanden vertrouwen de gezamenlijke
provincies er op dat waar sprake zal zijn van maatregelen gericht op bevoegdheden dan wel taken
van de provincies hier vooraf intensief overleg zal plaatsvinden met de provincies op zowel
landelijk als regionaal niveau. Wij wijzen hierbij op de ontwerp-artikelen betreffende mobiliteit,
maar ook op die artikelen die raken aan de decentrale overheden als werkgevers. Zoals
aangegeven leven er bij de provincies meer in algemeen-bestuurlijke zin zorgen en
aandachtspunten over de regeling. Wij zouden graag in het verdere proces betrokken willen blijven
en kunnen onze aandachtspunten dan ook nader toelichten.
Wij hechten tot slot aan het expliciet maken van onze steun aan de consultatie-reactie van de
Kring_van-CarQmissarissen.
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