
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

ANWB presenteert 'coronalabel' voor campings 

De ANWB heeft maandag een 'coronalabel' voor campings gepresenteerd. De toeristenbond heeft 
dertienhonderd Nederlandse campings gevraagd of ze voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM 
en de verordeningen van de veiligheidsregio's. Campings die daarop bevestigend antwoordden, hebben 
een label gekregen. 
Op de site van de ANWB wordt gepubliceerd welke campings een label hebben. Campinginspecteurs 
controleren of campings zich daadwerkelijk aan de coronarichtlijnen houden. 
 
Er is ook een label voor campings die speciale coronavoorwaarden hanteren, bijvoorbeeld door 
kampeerders kosteloos te laten annuleren tot zeven dagen voor hun geplande aankomst. De ANWB 
schrijft in een verklaring dat ook buitenlandse campings een label kunnen krijgen, zodra reizen naar het 
buitenland weer mogelijk is. 

https://www.nu.nl/coronavirus/6036016/anwb-komt-met-coronalabel-voor-campings.html 

 

 

'Duitsers reizen binnenkort makkelijker binnen Europa' 

Duitsland wil de reiswaarschuwing naar 31 Europese landen vanaf 15 juni opheffen als de ontwikkeling 

van de coronapandemie dat toelaat, meldt persbureau DPA. Naast alle andere EU-landen geldt dit voor 

Groot-Brittannië en de vier niet-EU-Schengenlanden IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. 

Mogelijk wordt er morgen over besloten. 

In een document van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het persbureau in handen heeft, staat dat 

de "herleving van het toerisme belangrijk is voor reizigers en de Duitse reisindustrie, net als voor 

economische stabiliteit in de betreffende landen". 

Duitsers worden momenteel gewaarschuwd om alleen voor noodzakelijke reizen naar het buitenland te 

gaan. 

https://nos.nl/liveblog/2335097-1-op-de-10-nederlanders-komt-moeilijk-rond-duitsers-reizen-binnenkort-

makkelijker-binnen-europa.html 

 

 

Nieuws uit de regio 

Aantal gemeenten maakt grotere terrassen mogelijk in coronacrisis 

Hieronder enkele steden/ regio’s in het nieuws over het terrasbeleid/ binnenstad: 

 

Hof van Twente: https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-

persberichten/nieuwsbericht/archief/2020/05/artikel/gemeente-maakt-grotere-terrassen-mogelijk-in-

coronacrisis-1626.html 

Nieuwsupdate MarketingOost 

26 mei 2020 

Dagelijkse nieuwsupdate met een verzameling aan relevante berichten uit diverse (media) bronnen over 

de Corona-crisis, de gevolgen én mogelijkheden voor de sector. MarketingOost is niet verantwoordelijk 

voor de inhoud van de externe berichten. 
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Zwolle (minder auto’s): https://www.destentor.nl/zwolle/minder-auto-s-in-de-binnenstad-coronacrisis-

brengt-jaren-oude-afspraak-in-zwolle-in-een-stroomversnelling~a42ea3ec/ 

Deventer (voetgangersrotonde): https://www.destentor.nl/deventer/voetgangersrotonde-op-drukste-punt-

deventer-br-binnenstad-moet-bezoekers-uit-elkaar-halen~af32dbe5/ 

Kampen (verbod op schermen)https://www.destentor.nl/kampen/horeca-in-kampen-woedend-over-verbod-

op-plexiglas-schermen-ongelooflijk~aa1ecaa3/ 

Giethoorn (drukte beheersbaar): https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/giethoorn-doorstaat-eerste-

test-in-coronasamenleving-heel-blij-mee~a00b2781/ 

Ommen (roep om meer terrasruimte dd 16 mei) https://www.destentor.nl/ommen/roep-om-meer-ruimte-

voor-terrassen-in-ommen-maar-wel-zonder-extra-kosten~a448ce12/ 

Enschede (mondkapjes en verkeerslichten) https://www.tubantia.nl/enschede/mondkapjes-en-

verkeerslichten-voor-winkels-enschedese-binnenstad-is-bizarre-plek-geworden~a882a306/ 

 

Relevant voor ondernemers 

Dienstverlening van Ondernemersklankbord nu tijdelijk gratis 

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen van Stichting Ondernemersklankbord. 

Dit geldt voor alle terreinen van bedrijfsvoering en fasen waarin uw onderneming zich bevindt: van start tot 

bedrijfsopvolging. Ook als uw onderneming in zwaar weer verkeert door de coronacrisis. 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/dienstverlening-van-ondernemersklankbord-nu-tijdelijk-gratis 

 

 

Dit zijn de aanpassingen van KHN in protocol voor de horeca 

Nu het kabinet de richtlijnen heeft bekendgemaakt die vanaf 1 juni gelden voor onder andere 'eet- en 

drinkgelegenheden', heeft KHN haar richtlijnen voor heropening van de horeca aangepast. Dit protocol is 

niet goedgekeurd of vastgesteld door de overheid. Wel heeft de overheid meegekeken met de richtlijnen 

van KHN en adviezen gegeven.  

Belangrijke verschillen ten opzichte van het protocol voor de horeca dat KHN eerder naar buiten heeft 

gebracht: 

 Er mogen 2 mensen aan een tafel binnen 1,5 meter van elkaar zitten, of een gemeenschappelijke 

huishouding die uit meer personen bestaat. In het eerste protocol was KHN nog uit gegaan van 4 

personen. Het kabinet wilde overal de 1,5 meter regel zonder uitzonderingen. Dankzij een 

intensieve lobby van KHN is het eindresultaat nu 2 personen of een grotere gemeenschappelijke 

huishouding; 

 Er komt een onderzoek om te testen of een schot kan helpen om verspreiding van het virus tegen 

te houden. Als dat goed werkt dan zouden schotten straks gebruikt kunnen worden op die 

plekken waar 1,5 meter moeilijk te realiseren is. Nu kunnen we dat niet met zekerheid zeggen en 

is het ook niet in het protocol opgenomen. 

 Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 1,5 

meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.’ 

Bediening een mondkapje laten dragen mag, maar het is niet verplicht. 

https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2020/05/dit-zijn-de-aanpassingen-van-khn-in-protocol-voor-de-

horeca-101335925?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200525-

missethoreca-std&tid=TIDP2553188X7ECE7A8C3A9D43D8994F99CB073711A7YI4&utm_content=Email 
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Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Theater Buitensoos Zwolle komt met: Het hybride antwoord op uw 
meeting uitdaging 

Heeft u een congres of event gepland staan of bent u op zoek naar een geschikt alternatief? Groots 

samenkomen in het ‘nieuwe normaal’, het is een uitdaging maar zeker haalbaar! Het hybride congres is de 

perfecte combinatie van een intieme live setting en een livestream verbinding. Simpel gezegd; via het 

internet zijn uw deelnemers of gasten online aanwezig bij uw congres of event. Dé manier om juist in deze 

tijden met elkaar in contact te blijven.  

https://theaterbuitensoos.nl/hybrid-meetings/ 

 

 

Stream vanuit het MAC3PARK stadion 

Het MAC3PARK stadion van PEC Zwolle beschikt over een heuse studio. Deze speciaal ingerichte skybox 

is vanaf nu ook voor u beschikbaar. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van een webinar, een uitgebreide 

conference call in een professionele setting of het maken van een film. Uiteraard met inachtneming van de 

maatregelen vanuit het RIVM. Er is keuze uit een drietal arrangementen, waarbij de prijs inclusief studio, 

apparatuur en catering is. 

https://www.linkedin.com/posts/hotel-lumen_stream-vanuit-het-mac3park-stadion-het-mac3park-activity-

6666982857992359937-1VnJ 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Dip in vakantieplannen, maar wel meer binnenlands en naar 
Overijssel 

Onderzoek van DVJ in opdracht van het consumentenprogramma Kassa onder ruim 500 Nederlanders  

 Maar 36% van alle Nederlanders is op dit moment definitief van plan dit jaar met zomervakantie te 

gaan. Voor de coronacrisis was dat 70%.  

 Opvallend is dat 42% nu al zegt niet op zomervakantie te gaan, 22% weet het nog niet. Als alle 

twijfelaars wel op zomervakantie gaat daalt de zomervakantiedeelname dit jaar van 70% naar 58%. 

Ook in bestemmingen en accommodatietype zien we flinke verschuivingen. 

 Voor de coronacrisis was 70% van de Nederlanders van plan deze zomer op vakantie te gaan. Van 

hen ging 75% naar het buitenland en 21% naar het binnenland. Vanwege de coronacrisis zien we een 

forse verschuiving naar het binnenland (51%) dat ten koste gaat van het buitenland (40%). 

 Een ruime meerderheid (62%) maakt zich geen financiële zorgen over de vakantie. Ook het 

besmettingsgevaar is voor een meerderheid van de Nederlanders (52%) geen reden om niet op 

vakantie te gaan. Bij de niet-vakantiegangers is dat groter (65%). Overigens laten veel Nederlanders 

(83%) hun vakantieplannen nog afhangen van het besmettingsgevaar op het moment dat ze op 

vakantie gaan.  

 Bij de binnenlandse vakantiegangers zijn Limburg (15%), Gelderland (15%), Overijssel (12%) en 

Drenthe (11%) in trek. Overijssel was voor de crisis 10%. 

 Qua type accommodatie is het vakantiehuisje met 32% favoriet, gevolgd door het hotel (23%) en de 

camping (20%). Ten opzichte van een normaal vakantiejaar is vooral de afgenomen populariteit van 

https://theaterbuitensoos.nl/hybrid-meetings/
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het hotel (van 32% naar 23%) opvallend. Het potentiele besmettingsgevaar is voor veel Nederlanders 

reden om een andere accommodatie te kiezen. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42448/enorme-dip-in-vakantieplannen/?topicsid= 

 

 

Onderzoekers voorzien forse pijn in horeca, cultuur en recreatie 

Interessant rapport ihkv scenario's en dashboard. Panteia heeft in opdracht van het Ministerie van EZK 

een doorrekening gemaakt van de CPB scenario's naar sectoren en provincies. 

De sector cultuur, recreatie en overige diensten wordt het hardst geraakt: zelfs in het lichtste scenario 1 

krimpt de toegevoegde waarde in 2020 met -11,25%. Ook de sector handel, vervoer en horeca en de 

zakelijke diensten (vooral de niet specialistische zakelijke diensten) krijgen met aanzienlijke 

productiedalingen te maken, evenals landbouw, bosbouw en visserij en de industrie. Deze sectoren zijn 

goed voor meer dan de helft van het bbp. 

In 2020 is de groei van de toegevoegde waarde in alle provincies negatief in elk van de scenario’s. De 

provincies Noord-Brabant, Flevoland, Zeeland en Limburg worden in 2020 het sterkst getroffen 

https://www.panteia.nl/default/assets/File/coronaeffecten_sectoraal_regionaal_grootteklasse_fin_2020_05

_01.pdf 

korte toelichting ook op nritmedia: https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42307/Coronadossier/?topicsid= 
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