
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Nederlanders kunnen weer op vakantie in 16 Europese landen 

Ook grenzen Frankrijk weer open voor Nederlandse toeristen 

 

Nederlanders kunnen vanaf nu op vakantie in zestien landen in de EU/Schengen zone. Het reisadvies van 

het ministerie van Buitenlandse Zaken voor deze landen is afgeschaald van ‘oranje’ naar ‘geel’. Het gaat 

om de landen België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Frankrijk, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, 

Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Tsjechië en Zwitserland. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/15/nederlanders-kunnen-weer-op-vakantie-in-16-
europese-landen 

 

 

Prognose: economie Oost-Nederland krimpt met 5,5 procent 

De economie in deze regio krimpt dit jaar door de coronacrisis met ongeveer 5,5 procent. Dat blijkt uit een 

omvangrijke prognose die de Rabobank heeft uitgevoerd. 

Die prognose is gedaan op basis van al bestaande economische structuren – welke sectoren zijn 

bijvoorbeeld oververtegenwoordigd in een bepaalde regio en doen het nu al goed of juist slecht? – en 

transacties die de afgelopen maanden zijn gedaan op zakelijke rekeningen. ,,Maar het blijft een prognose. 

We hebben bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een tweede coronagolf”, benadrukt Rogier Aalders 

van de Rabobank. 

In heel Nederland krimpt de economie. In de Achterhoek ongeveer met -5,7 procent, de Veluwe -5,2, Zuid-

West Overijssel -5,6, Noord Overijssel -5,4 en Flevoland -5,5. Dat ligt ongeveer op of net onder het 

landelijk gemiddelde (-5,7). 

https://www.destentor.nl/zwolle/prognose-economie-oost-nederland-krimpt-met-5-5-procent~ade15495/ 

De Twentse economie krimpt dit jaar volgens de Rabobank met een kleine 6 procent. Die krimp is 

gelijk aan het landelijk gemiddelde, maar groter dan in de rest van Overijssel. 

https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-economie-keihard-geraakt-door-coronacrisis-voorspelt-

rabobank~a0738ea2/ 

 

 

Wegblijven buitenlandse toeristen zorgt voor miljardenverlies 
De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op het toerisme. De economische neergang in 

binnen- en buitenland in combinatie met reisbeperkingen en de anderhalve meter samenleving zorgt 

vooral voor een daling van het aantal buitenlandse vakanties, zo blijkt uit cijfers van ING. 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

15 juni 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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De toeristische sector in Nederland loopt hierdoor in juli en augustus naar verwachting ruim 4 miljard euro 

aan bestedingen mis. Hier staat tegenover dat de groep binnenlandse vakantiegangers en thuisblijvers 

groeit en dat zij deze zomer naar schatting 1,3 miljard euro extra uitgeven in eigen land. 

https://www.missethoreca.nl/hotel/nieuws/2020/06/wegblijven-buitenlandse-toeristen-zorgt-voor-

miljardenverlies-101336610 

 

 

Zorgen om naleving coronamaatregelen horeca 

De veiligheidsregio’s maken zich zorgen over de naleving van de coronamaatregelen in de horeca. Dat 

zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad 

zondagavond. Op meerdere plaatsen zijn dit weekend boetes uitgedeeld en op een enkele plaats zijn 

etablissementen gesloten. 

‘Het is niet meer uit leggen dat de horeca nog steeds te maken heeft met deze verregaande restricties en 

het ondernemersvertrouwen is in een week tijd dan ook sterk gedaald. Horecaondernemers hebben er 

problemen mee dat er met twee maten wordt gemeten; de horeca is de enige branche die verantwoordelijk 

wordt gehouden voor de handhaving van de regels bij het publiek.’ 

 

Justitieminister Ferd Grapperhaus zei vrijdag al op een eerder versoepelingspleidooi van de afdeling 

Breda van Koninklijke Horeca Nederland er niet aan te willen.Hij stelde toen, dat hoe ‘akelig’ het ook is dat 

kroegbazen uit wanhoop over dat voorschrift hun deuren sluiten, het ‘voorlopig te vroeg’ is om te tornen 

aan een van die ‘fundamenten’ van de strijd tegen het coronavirus. 

https://www.missethoreca.nl/cafe/nieuws/2020/06/zorgen-om-naleving-coronamaatregelen-horeca-

101336685 

 

Horeca Dinkelland luidt de noodklok: ‘Het is financieel en praktisch niet meer te doen’ 

https://www.tubantia.nl/dinkelland/horeca-dinkelland-luidt-de-noodklok-het-is-financieel-en-praktisch-niet-

meer-te-doen~a710db3b/v 

 

 

Nieuws uit de regio 

Provincie investeert in culturele sector Overijssel 

Corona heeft grote impact op het culturele leven in Overijssel. De provincie Overijssel investeert daarom 

1,6 miljoen euro extra in de culturele sector. Dit bedrag komt bovenop het geld dat het Rijk beschikbaar 

stelt. De investering is bestemd voor culturele instellingen die worden aangemerkt als de ruggengraat van 

de Overijsselse cultuur, de zogenoemde vitale regionale infrastructuur. 

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@P4V/provincie-investeert-culturele-sector-overijssel/ 

 

Overijssel investeert 3,75 miljoen in leefbaarheid op het platteland 

Op 3 juni 2020 hebben Provinciale Staten van Overijssel unaniem besloten 3,75 miljoen euro te investeren 

in de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel gaat hiervoor samen met inwoners en 

(agrarische) ondernemers het plan ‘Leefbaar Platteland’ ontwikkelen. Dit plan bestaat uit een 

plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling. 

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@P2m/overijssel-investeert-3-75-miljoen-leefbaarheid/ 
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Congres038 maakt hybride events over meerdere locaties met live-
streaming mogelijk 

Een congres (of zakelijke bijeenkomst) organiseren tijdens corona: dat klinkt bijna onmogelijk. Gelukkig is 

dat het niet. De congreslocaties in Regio Zwolle hebben de handen ineen geslagen én werken samen om 

mogelijk te maken wat onmogelijk lijkt.  

De locaties in de Regio Zwolle slaan de handen ineen zodat de regio sneller groeit en grotere events toch 

mogelijk zijn. Dat is congres038: één congres verdeeld over meerdere locaties, waardoor je met een grote 

groep toch in Zwolle bij elkaar kan komen én middels live streaming aan elkaar wordt gekoppeld. Uniek 

doordat je de regio Zwolle als plenaire congreslocatie inzet, in plaats van de individuele locaties. 

https://www.meetingmagazine.nl/lees-meer/Nieuws/17138/Congres038-maakt-hybride-events-over-

meerdere-locaties-met-live-streaming-mogelijk 

 

Relevant voor ondernemers 

Belastingdienst wijst ondernemers op deadline aanvragen uitstel 
betaling 

Veel ondernemers ontvingen afgelopen maand een naheffingsaanslag omdat zij hun btw-aangifte nog niet 

hadden betaald. Dit zijn er vanwege de mogelijkheid van betalingsuitstel door de coronacrisis ruim 

291.000; bijna dubbel zoveel als gebruikelijk bij de kwartaalaangifte. De deadline voor de btw-betaling 

loopt eind deze week af. 

 

De deadline voor de btw-betaling loopt eind deze week af. Daarom herinnert de Belastingdienst 

ondernemers die uitstel van betaling nodig hebben aan de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. Dat kan 

nog tot 13 juni, per brief via dit formulier. De boete voor de te late btw-betaling wordt automatisch 

geschrapt nadat uitstel van betaling is verleend. 

https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2020/06/belastingdienst-wijst-ondernemers-op-deadline-

aanvragen-uitstel-betaling-101336669 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

‘We gaan minder reizen, maar blijven langer’ 

Terwijl Europa langzaam opengaat voor vakantie en ook Aziatische landen weer meer toeristen willen 

ontvangen, wordt dit toch een ongekend stille zomer. De vraag blijft hoe het verder zal gaan met het zwaar 

getroffen toerisme. Volgens het Duitse online databureau Statista gaan in 2020 wereldwijd ruim 100 

miljoen banen in de toerismesector verloren. Hoe en met hoeveel gaan we straks nog reizen? Een aantal 

buitenlandse experts kijkt in de glazen bol. 

 Steden die vóór de coronacrisis al zuchtten onder een teveel aan toeristen, zullen hun 

beperkende bezoekersmaatregelen op de een of andere manier permanent willen maken. 

Bijvoorbeeld door blijvende en strikte gezondheidsprotocollen zouden overvolle Europese steden 

ook weer leefbaarder moeten worden voor de eigen bewoners. 

 Een aantal landen zal inzetten op subsidies voor grote kortingen op hotelovernachtingen en 

vliegprijzen, om juist weer wel weer het massatoerisme te lokken.  

 ,,Slimme reizigers gaan minder reizen maken, maar zullen langer blijven’’. De reisbeperkingen 

door de coronacrisis ziet ze wel als voorproefje van wat gaat komen door de klimaatproblemen. 
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 Het ‘normale’ reizen zal pas volgend jaar weer enigszins van de grond komen, aldus James 

Crabtree van de universiteit van Singapore. Dat zal sneller zal gebeuren tussen landen die het 

betrekkelijk goed hebben gedaan in de pandemie of die betrouwbare controlesystemen hebben 

om corona zo goed mogelijk buiten de deur te houden. Tussen Duitsland en Griekenland of 

tussen China en Zuid-Korea voorziet hij bijvoorbeeld veel vakantieverkeer. Taiwan, dat mondiaal 

is geprezen voor de snelle aanpak van het coronavirus, gaat een nieuwe populaire 

reisbestemming worden, voorspelt Crabtree. 

 Vivek Wadha, hoogleraar aan de Harvard-universiteit en zelf ook tech-ondernemer, voorziet dat 

het aantal zakenreizen drastisch zal verminderen nu het bedrijfsleven heeft ervaren hoeveel tijd 

en geld is bespaard met vergaderingen op Zoom en Skype. Een nieuwe ontwikkeling is daarmee 

ingezet. Ook vakanties zullen meer en meer een plek veroveren in de virtuele wereld, voorziet 

Wadha. Een reisje naar Mars wordt zo uiteindelijk ook mogelijk en betaalbaar. 

 Reisjournalist en -schrijver Rolf Potts ziet de vakanties in eigen land en regio blijvend groeien. De 

vraag naar campers zal toenemen omdat die de reiziger autonoom maken en minder afhankelijk 

van regels voor luchtvaartmaatschappijen en hotels. De komende tijd zal er veel gereisd worden 

door mensen die – na de coronacrisis – hun familieleden in andere landen willen bezoeken, is zijn 

verwachting. 

https://www.ad.nl/buitenland/we-gaan-minder-reizen-maar-blijven-

langer~a37c546d/?fbclid=IwAR3bZ3jcdq6cGsJBOD2_HDhflaTIgM8CK_NMoiWV0Vb3H7ZgzY_oTvb_1y4 

 

 

Sessie: rechts aanhouden alstublieft! Crowd management tijdens 
corona. 

Het wordt steeds drukker op straat. Fijn, maar ook uitdagend! In winkels worden looproutes en richtlijnen 

vaak duidelijk gecommuniceerd, maar hoe pak je dat aan in de openbare ruimte? Bastiaan Overeem van 

Netherlands Board of Tourism & Conventions (NBTC) en Syan Schaap van Event Safety Institute nemen 

je mee in de wereld van crowd management in de openbare ruimte. Zij verdiepen zich al jaren in het 

sturen en reguleren van bezoekersstromen op toeristische plekken en grote evenementen in Nederland. 

Vanuit deze kennis geven zij waardevolle tips en delen ze praktijkvoorbeelden uit verschillende 

gemeenten. 

https://platformdenieuwewinkelstraat.nl/sessie-rechts-aanhouden-alstublieft-crowd-management-tijdens-

corona/ 

 

 

Onderzoek reisintentie Belgen 

In opdracht van Toerisme Vlaanderen is er een onderzoek uitgevoerd naar de reisintentie van de Belgen 

voor en na COVID-19. 

80% van Belgen die op vakantie willen, wil naar het buitenland 

Hiervan wil 14% naar Nederland (tweede plaats).  

https://pretwerk.nl/geen-categorie/onderzoek-reisintentie-belgen/66470 
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