
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Positieve cijfers in juli maken het slechte voorseizoen nog niet goed 

Zoals verwacht laten de eerste cijfers over het zomerseizoen positieve cijfers zien. Door het 

wegvallen van het voorseizoen blijft de teller nog wel negatief ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt 

uit recente cijfers van CBS over het aantal overnachtingen in juli. 

 

Het aantal overnachtingen in Overijssel is in juli met 14% gestegen ten opzichte van juli 2019. Gemiddeld 

in Nederland bedroeg dit 4%. Deze groei komt volledig doordat de binnenlandse markt  met 25% is 

gegroeid (gemiddeld in Nederland was dit echter 31%). 

 

Wegblijven buitenlandse gasten zorgt voor daling 

Het wegblijven van buitenlandse toeristen zorgt in juli voor een daling van 36% in inkomende 

overnachtingen ten opzichte van vorig jaar. Waar we de laatste jaren steeds meer Duitse gasten mochten 

verwelkomen in Overijssel, is deze markt bijna helemaal weggevallen. Over de eerste zeven maanden van 

het jaar waren er ruim de helft minder overnachtingen door Duitsers dan in deze maanden in 2019. 

Belgische toeristen zijn nog terughoudender geweest; zij boekten driekwart minder overnachtingen in 

Overijssel. Waar normaal gemiddeld 80% van de overnachtingen door Nederlanders wordt gemaakt, was 

dat dit jaar 90%. Onder kampeerovernachtingen zelfs 95%. Het wegblijven van de buitenlandse gasten is 

dus voor een deel opgevangen door binnenlandse gasten. 

 

Groei te beperkt om slechte maanden te compenseren 

Door de sluiting van de accommodaties in het voorseizoen  heeft deze goede maand de slechte maanden 

daarvoor nog niet goedgemaakt. In het eerste halfjaar zagen we nog een daling van 47% ten opzichte van 

het eerste halfjaar van 2019. 

Na zeven maanden is de balans iets minder negatief, maar is er nog altijd een daling van 30% ten 

opzichte van vorig jaar.  Dat is iets positiever dan gemiddeld in Nederland (37%). 

In totaal komt dit neer op ruim 2,7 miljoen overnachtingen in de eerste zeven maanden, waar dit er vorig 

jaar nog bijna 4 mln waren. 

 

Kampeer- en huisjesterreinen positief in juli, maar afwezigheid Duitsers merkbaar 

Kampeerterreinen haalden een plus van 11% in juli, maar landelijk was dit +23%. Hier zien we vooral het 

effect van het wegblijven van buitenlandse gasten (vooral Duitsers); van  45.000 overnachtingen naar 

29.000 (-36%). De binnenlandse overnachtingen op kampeerterreinen stegen met 15%. Het slechte 

voorjaar is nog lang niet goed gemaakt; totaal nog op -35% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Ook bij huisjesterreinen is de daling groot door het wegblijven van buitenlandse gasten; -45% 

overnachtingen in juli. Door de toename van Nederlanders die een huisje boekten in Overijssel (+54%) 

kon hier toch op totaalniveau een plus van 22% worden genoteerd. 

Nieuwsupdate MarketingOost 

5 oktober 2020 

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. 

 



 

Gemiddeld in Nederland was dit 18%. Over de zeven maanden samen zien we nog een achterstand van -

24% in Overijssel ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld in Nederland is dat  nog meer (-28%). 

Hotels, pensions en jeugdherbergen laten in juli een klein plusje van 11% ten opzichte van vorig jaar 

zien.  Gemiddeld in Nederland zagen hotels nog een daling van 23% in de maand juli. Totaal staan zij voor 

de eerste zeven maanden op -27% in Overijssel en -47% in NL. 

 

De maatregelen hebben de groepsaccommodaties zwaar getroffen. Deze konden lange tijd helemaal niet 

open en deze accommodaties moeten het echt van het voor- en naseizoen hebben.  Zij zijn echter wel iets 

meer gericht op de binnenlandse markt, waardoor het wegblijven van buitenlandse gasten iets minder 

impact heeft.  De cijfers laten een daling van 3% in juli en 48% over de eerste zeven maanden zien ten 

opzichte van vorig jaar. Gemiddeld in Nederland is er een daling van -57%. 

https://www.kennisplatformoost.nl/positieve-cijfers-in-juli-maken-slechte-voorseizoen-nog-niet-goed/ 

 

 

Inreisbeperkingen voor vakantie of recreatief bezoek van 
Nederlanders aan België 

België heeft met ingang van 28 september inreisbeperkingen ingesteld voor reizigers uit Nederland 

omdat het aantal besmettingen in Nederland is toegenomen. De Belgische overheid raadt reizen 

(waaronder toerisme) naar België sterk af vanuit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en 

Utrecht (rode zones). 

 

Reizigers uit andere provincies in Nederland krijgen het advies 14 dagen of voor de duur van het verblijf, in 

zelfquarantaine te gaan en zich daar te laten testen. Daarom gaat de kleur van het hele Nederlandse 

reisadvies voor België van ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). 

De Nederlandse autoriteiten hebben van hun kant beslist om geheel België een zone oranje te maken vanaf 

25 september 2020 om 16u. Dit betekent dat zij hun onderdanen aanraden van zich slechts voor essentiële 

redenen naar België te begeven 

. 

Geen Belgen naar Nederlandse provincies 

Andersom zijn er ook beperkingen voor Belgische toeristen om naar Nederland te reizen. Nederland en 

België zijn onderling belangrijke doelmarkten van elkaar als het gaat om uitstapjes en vakanties. Zeker in 

een periode waarin dichtbij-vakanties zijn gegroeid, zijn juist deze markten belangrijker geworden. Een groot 

deel van de onderlinge reisbeperkingen wordt overigens weer opgevangen door Nederlanders en Belgen 

die nu in eigen land op vakantie gaan. 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/nederland 

 

Vrijetijdssector deed groot beroep op NOW 

Tussen maart en juli zijn 2,6 miljoen banen van de in totaal 8,5 miljoen werknemersbanen 

ondersteund door de NOW-regeling. De regeling heeft niet alle banen kunnen redden, er verdwenen 

in die periode 181.000 banen bij bedrijven die steun kregen. Koplopers zijn horeca en cultuur, sport 

en recreatie. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

 

Horeca en cultuur, sport en recreatie 

Een groot beroep op de regeling deden horeca (85 procent van het aantal werknemersbanen in februari), 

cultuur, sport en recreatie (76 procent) en verhuur en overige zakelijke diensten (57 procent). Onder deze 

laatste bedrijfstak vallen de uitzendbureaus. Dit zijn meteen ook de drie bedrijfstakken waar van maart tot 

en met juni de meeste banen verdwenen. 

 

https://www.kennisplatformoost.nl/positieve-cijfers-in-juli-maken-slechte-voorseizoen-nog-niet-goed/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/nederland


 

Verdwenen banen 

Bij de bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181.000 banen, een afname 

van 6,9 procent. Het baanverlies was met 12,2 procent het grootst in de bedrijfstak verhuur en overige 

zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie (beide 10 

procent). 

 

De regeling is zo opgesteld dat ontslag van werknemers zoveel mogelijk achterwege blijft. Dat er bij bedrijven 

die gebruikmaakten van de regeling toch banen vervielen, kan onder meer komen doordat tijdelijke 

contracten niet werden verlengd. Ook worden arbeidsrelaties waarin geen uren worden gewerkt 

(bijvoorbeeld oproepbanen) niet geregistreerd als baan. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/40/2-6-miljoen-werknemersbanen-bij-bedrijven-onder-now-regeling 

 

Consumptie herstelt, wisselend beeld in vrijetijdsbesteding 
buitenshuis 

In het derde kwartaal komt de consumptie van Nederlanders zo’n 6% lager uit dan eind 2019. Dat is 

behoorlijk positief nieuws want op het dieptepunt van de coronacrisis (april) lag de consumptie wel 

18% lager. Dat stelt het ING Economisch Bureau. De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn 

evenwel minder positief. In de pintransacties zien we actueel de stand van zaken in de 

vrijetijdsbesteding buitenshuis. Dat geeft voor de sector een gemêleerd beeld. 

 

ING-econoom Marcel Klok: ”We verwachten dat de consumptie in het derde kwartaal nog flink hoger uitkomt 

dan in het vorige kwartaal. Maar ondanks dit flinke herstel (8%) ligt de consumptie in het derde kwartaal 

naar verwachting nog zo’n 6% onder het niveau van het laatste kwartaal van 2019. De opleving wordt in 

vierde kwartaal wel minder uitbundig dan in het derde kwartaal, mede gezien dat de meest recente 

maatregelen de consumptie in oktober afremmen.” 

 

Sterk herstel voor consumptie van goederen 

Het omzetvolume van de detailhandel is normaalgesproken (ook) een goede indicator voor consumptie van 

huishoudens. Dit laat volgens de meest recente CBS-cijfers in augustus groei zien van 1,2% ten opzichte 

van juli en kwam zo uit op 5,9% boven het pre-coronaniveau van februari. Daarmee lijkt dus sprake van 

verder herstel van de consumptie, maar ook een afzwakking van de groei in vergelijking met voorgaande 

maanden.  

 

Ten opzichte van juli zagen postorderbedrijven en webwinkels (6,1%) en supermarkten (2,3%) de sterkste 

afzetopleving. Vooral de afzet van postorderbedrijven en webwinkels (26%) en recreatieartikelen (13%) ligt 

hoger dan in februari, terwijl de afzet van drogisterijen (-3%) en schoen- en kledingwinkels (-2%) nog niet 

volledig zijn hersteld. 

 

Diensten hard geraakt 

Normaal gaat de consumptie van goederen (in 2019 goed voor 44% van de totale consumptie) hand in hand 

met de dienstenconsumptie. Tijdens de huidige crisis is dat minder het geval: dienstverlening zoals horeca, 

persoonlijke verzorging en recreatie heeft aanzienlijk meer te lijden onder de contactbeperkingen dan 

goederenverkoop. Dat zien we ook terug in de consumptiecijfers tot en met juli. Het totaal aan diensten 

kwam in juli nog 17% lager (tegenover 3% hoger voor goederen) uit dan het pre-coronaniveau van februari 

en zelfs iets lager dan in juni. 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/40/2-6-miljoen-werknemersbanen-bij-bedrijven-onder-now-regeling


 

Pintransacties voor vrijetijdsbesteding negatief, omzet klein plusje 

Dat beeld zien we ook in de pintransacties in de periode 8 tot en met 14 september. Overall zien we 6% 

minder transacties maar 4% meer omzet. Daarbij doen food (+11% omzet), vrijetijdsspullen (+7%) en wonen 

(+19%) het prima. Met vrijetijdsbesteding buitenshuis zien we een negatieve ontwikkeling. Met 18% minder 

transacties die overigens wel meer waard zijn aangezien de omzet met slechts 1% terugloopt. Binnen de 

vrijetijdsbesteding buitenshuis doet de horeca (cafés en restaurants) het wel beter (-18% transacties / +2% 

meer omzet) dan recreatie en cultuur (-17% transacties / -9% omzet.) 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43004/consumptie-herstelt-wisselend-beeld-in-vrijetijdsbesteding-

buitenshuis/?topicsid= 

 

Kampeergek Nederland krijgt er geen genoeg van: verkooprecord 
caravans en campers 

Dit jaar worden er naar verwachting zo’n 7100 caravans en ongeveer 2400 campers verkocht, vergeleken 

met vorig jaar een stijging van respectievelijk 3 en 17 procent, meldt branchevereniging KCI. Er zijn inmiddels 

419.000 caravans en 139.500 campers in Nederland. De grote groei zit vooral bij de kampeerauto's. 

Nederland lijkt bezig aan een inhaalslag bij het camperbezit. In Duitsland en Frankrijk zijn al bijna evenveel 

campers als caravans.  

https://www.destentor.nl/auto/kampeergek-nederland-krijgt-er-geen-genoeg-van-verkooprecord-caravans-

en-campers~a62e410e/ 

 

 

 

Nieuws uit de regio 

Mondkapjes met glimlach in Almelose horeca; ‘Om schrikbeeld 
tweede lockdown te voorkomen’ 

Bijna al het horecapersoneel in Almelo draagt sinds het weekend mondkapjes. Om maximale bescherming 

tegen het virus te bieden. Het zijn doorzichtige kapjes, van plastic. Zodat gasten toch op een glimlach 

kunnen rekenen. 

https://www.destentor.nl/almelo/mondkapjes-met-glimlach-in-almelose-horeca-om-schrikbeeld-tweede-

lockdown-te-voorkomen~a5928bd0/ 

 

Juist in coronatijd geniet iedereen van Heel Heldern Bockt 

Welke uitbater of deelnemer je ook spreekt: iedereen geniet en heeft goede hoop dat er volgend jaar een 

derde editie komt van Heel Heldern Bockt. En wel onder ‘normale omstandigheden’. Maar mocht dat niet 

kunnen: ook in coronatijd is een verantwoorde bockbiertocht mogelijk. 

https://www.destentor.nl/reggestreek/juist-in-coronatijd-geniet-iedereen-van-heel-heldern-bockt-

br~a5aeafe2/ 

 

Veiligheidsregio IJsselland: Dringend advies: draag een mondkapje 

Voor heel Nederland geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. 

Ook met mondkapje houd je 1,5 meter afstand van elkaar. In het OV was een mondkapje al verplicht. 

 

Publieke binnenruimtes: 

 Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, etc.; 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43004/consumptie-herstelt-wisselend-beeld-in-vrijetijdsbesteding-buitenshuis/?topicsid
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43004/consumptie-herstelt-wisselend-beeld-in-vrijetijdsbesteding-buitenshuis/?topicsid
https://www.destentor.nl/auto/kampeergek-nederland-krijgt-er-geen-genoeg-van-verkooprecord-caravans-en-campers~a62e410e/
https://www.destentor.nl/auto/kampeergek-nederland-krijgt-er-geen-genoeg-van-verkooprecord-caravans-en-campers~a62e410e/
https://www.destentor.nl/almelo/mondkapjes-met-glimlach-in-almelose-horeca-om-schrikbeeld-tweede-lockdown-te-voorkomen~a5928bd0/
https://www.destentor.nl/almelo/mondkapjes-met-glimlach-in-almelose-horeca-om-schrikbeeld-tweede-lockdown-te-voorkomen~a5928bd0/
https://www.destentor.nl/reggestreek/juist-in-coronatijd-geniet-iedereen-van-heel-heldern-bockt-br~a5aeafe2/
https://www.destentor.nl/reggestreek/juist-in-coronatijd-geniet-iedereen-van-heel-heldern-bockt-br~a5aeafe2/


 

 Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen met een vaste 

zitplaats 

Contactberoepen 

Bij de kapper, schoonheidsspecialist en andere contactberoepen geldt ook het advies om een mondkapje 

te dragen. Het mondkapje moet zowel door de dienstverlener als de klant gedragen worden. 

https://www.vrijsselland.nl/dringend-advies-draag-een-mondkapje/ 

 

Veiligheidsregio IJsselland: Wie en hoeveel mensen in een 
doorstroomlocatie? 

De landelijke maatregelen geven regio’s de ruimte om te bepalen hoeveel bezoekers er op 

doorstroomlocaties aanwezig mogen zijn. 

Doorstroomlocaties zijn locaties waar mensen voornamelijk lopend iets beleven zoals bij musea, 

bibliotheken, monumenten en pretparken etc. In IJsselland hanteren we de norm van 1 persoon per 5m2 

aan beschikbare verblijfsruimte. Deze norm gaat in vanaf maandag 5 oktober 2020. In de praktijk betekent 

dit dat organisaties zelf kunnen berekenen wat het maximum aantal bezoekers tegelijkertijd mag zijn. 

Vervolgens moeten zij een plan opstellen voor de uitvoering. Hierin staat bijvoorbeeld hoe zij dit kenbaar 

maken aan hun bezoekers en toezien op de naleving van deze norm. Daarnaast blijven natuurlijk de 

algemeen geldende coronaregels, zoals 1,5 meter afstand houden, van kracht. 

 

Detailhandel 

Het maximum aantal bezoekers van 1 persoon per 5m2 geldt niet voor de detailhandel. Winkeleigenaren 

moeten een actief deurbeleid voeren zodat personeel en bezoekers te allen tijde 1,5 meter afstand 

bewaren. Winkels die levensmiddelen verkopen, zoals supermarkten, zorgen er daarnaast nog voor dat zij 

twee maal per dag een uur uitsluitend toegang geven aan ouderen en kwetsbare mensen. Zoals met alle 

corona maatregelen moet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de 

maatregelen. We handhaven dus alleen daar waar dat nodig blijkt te zijn. 

https://www.vrijsselland.nl/wie-en-hoeveel-mensen-in-doorstroomlocaties/ 

 

Veiligheidsregio Twente: Beleidsregels ontheffing gebouwen groot 
belang voor de regio 

Het primaire doel van de nieuwe maatregelen is om de gezondheid van de inwoners van de 

veiligheidsregio te beschermen, ofwel het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. Het 

secundaire doel is, om met inachtneming van het primaire doel, het bieden van mogelijkheden aan 

gebouwen en zalen met een groot belang voor de regio hun activiteiten te kunnen voortzetten in zalen die 

geschikt zijn om meer dan 30 personen COVID-19 verantwoord te accomoderen. 

 

Deze ontheffingsmogelijkheid zal met terughoudendheid worden gebruikt en aanvragen worden getoetst 

aan de hand van de volgende criteria: 

- Unieke en essientiele regionale functie 

- Onomkeerbare disproportionele gevolgen dreigen bij het uitblijven van de ontheffing 

- Ruimte waar aantoonbaar verantwoord meer dan 30 personen kunnen worden geaccomodeerd 

- Er wordt aantoonbaar voldaan aan de COVID-19 maatregelen 

Klik hier voor de beleidsregels omtrent het aanvragen van ontheffing voor gebouwen groot belang voor de 

regio. 

https://www.vrtwente.nl/actueel/beleidsregels-ontheffing-gebouwen-groot-belang-voor-de-regio/ 

 

 

 

https://www.vrijsselland.nl/dringend-advies-draag-een-mondkapje/
https://www.vrijsselland.nl/wie-en-hoeveel-mensen-in-doorstroomlocaties/
https://www.vrtwente.nl/media/351745/beleidsregels-ontheffing-gebouwen-groot-belang-voor-de-regio.pdf
https://www.vrtwente.nl/actueel/beleidsregels-ontheffing-gebouwen-groot-belang-voor-de-regio/


 

Relevant voor ondernemers 

Warme billen op het terras, de provincie Overijssel betaalt er graag 
aan mee 

Hoe zorg je als horecaondernemer dat je gasten het niet koud krijgen op het terras? De provincie 

Overijssel heeft er iets op bedacht: verwarmde kussens mét subsidie. 

Nogal wat horecazaken maken gebruik van terrasheaters, op gas op of stroom. Overijssel wil af van die 

energie slurpende verwarmingen en ziet liever dat horecaondernemers verwarmde kussens gebruiken. De 

provincie betaalt er zelfs aan mee: er is 100.000 euro subsidie beschikbaar. 

 

De subsidieregeling is bedoeld voor kleinere ondernemers, met minder dan vijftig medewerkers. Ze mogen 

geen gas- of elektrische heaters in gebruik hebben naast de kussens. De maximale bijdrage van de 

provincie bedraagt 3000 euro per ondernemer. De regeling gaat in op 1 oktober, en werkt met 

terugwerkende kracht vanaf 1 september voor bedrijven die net hebben geïnvesteerd in verwarmde 

kussens. 

https://www.tubantia.nl/regio/warme-billen-op-het-terras-de-provincie-overijssel-betaalt-er-graag-aan-

mee~a9231065/ 

 

Cross-sectoraal 

Nieuwe maatregelen zakelijke bijeenkomsten per 29 september 

In de persconferentie van 28 september heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze 

nieuwe maatregelen gaan in op 29 september 18.00 en gelden voor de duur van 3 weken. 

 

Bijeenkomsten binnen 

- Tot 30 bezoekers (per zelfstandige ruimte, exclusief personeel, mits geen ‘gezelschap’) 

Bijeenkomsten buiten 

- Tot 40 bezoekers (exclusief personeel, mits geen ‘gezelschap’) 

 

‘Gezelschap’ 

Het is verboden in een ‘gezelschap’ van meer dan 4 personen samen te komen. Er is sprake van een 

gezelschap als de personen bij elkaar horen vanuit oogpunt van de relatie (bijvoorbeeld familie of 

vriendengroep) of de aard van de gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft of verjaardagsfeest). Collega’s 

kunnen wel als gezelschap een congres bezoeken (vanwege de uitzondering van beoefening van werk), 

maar niet samen (meer dan 4) aansluitend gaan borrelen of dineren. 

 

Uitzonderingen 

 Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse 

werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste honderd 

personen per zelfstandige ruimte 

 Samenkomsten in het kader van educatieve activiteiten 

 Cultuur-, kunst- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar 

 Samenkomsten in een eet- en drinkgelegenheid in een hotel mits de gasten allen hotelgasten zijn 

 Samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom 

 Samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio die een ontheffing hebben voor de 

beperking van maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte 

Voorwaarden bij de uitzonderingen 

Binnen: placeren en bij meer dan 100 gasten ook registeren & gezondheidscheck 

https://www.tubantia.nl/regio/warme-billen-op-het-terras-de-provincie-overijssel-betaalt-er-graag-aan-mee~a9231065/
https://www.tubantia.nl/regio/warme-billen-op-het-terras-de-provincie-overijssel-betaalt-er-graag-aan-mee~a9231065/


 

Buiten: bij meer dan 250 gasten = placeren, registreren & gezondheidscheck 

Doorstroom binnen & buiten: de veiligheidsregio bepaalt het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd 

mag worden toegelaten en reservering per tijdvak. Deze voorwaarden gaan in per 5 oktober. 

 

Disclaimer 

Deze notitie heeft niet de intentie allesomvattend te zijn. Raadpleeg daarom altijd de Noodverordening van 

de Veiligheidsregio waar het evenement plaatsvindt voor verdere toelichting, definities van de gebruikte 

termen en eventuele bijzonderheden. 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/nieuwe-maatregelen-zakelijke-bijeenkomsten-per-29 

 

KHN niet te spreken over ontheffingenbeleid Veiligheidsregio’s 

Om het stijgende aantal coronabesmettingen tegen te gaan, heeft het kabinet met ingang van 29 september 

18.00 uur de coronamaatregelen flink aangescherpt. Om het horecabezoek te ontmoedigen heeft het kabinet 

besloten in te grijpen door de horeca om 22 uur te sluiten en de groepsgrootte in ruimten binnen - dus ook 

in de horeca - terug te brengen naar maximaal 30 mensen (exclusief personeel) en buiten naar maximaal 

40. Inmiddels ziet Koninklijke Horeca Nederland (KHN) allerlei uitzonderingen ontstaan. Veiligheidsregio’s 

mogen ontheffing verlenen van het maximum aantal van 30 voor ‘gebouwen die van groot belang zijn voor 

de regio’. Tot grote verbazing van KHN is er in dit geval absoluut geen sprake van een eerlijk speelveld; een 

willekeur tast de onderlinge concurrentiepositie van (horeca)bedrijven aan. KHN roept de Veiligheidsregio’s 

dan ook op om bij het ontheffingenbeleid verder te kijken dan alleen naar de de klassieke theaters en 

schouwburgen en ook te kijken naar de evenementen sector en Clubs & Nightlife bedrijven, die middels 

strakke protocollen en met inachtneming van de 1,5 meter afstand ook op een verantwoorde manier open 

kunnen. 

https://www.khn.nl/nieuws/khn-niet-te-spreken-over-ontheffingenbeleid-veiligheidsregios 

 

Indoor speeltuinen vragen veiligheidsregio's om helderheid en om 
minimaal 100 gasten 

Onduidelijke en verkeerde Covid-19 regels zorgen ervoor dat indoorspeeltuinen, zoals keten 

Ballorig, tegen grote problemen aanlopen met betrekking tot hun bedrijfsvoering. 30 gasten betekent 

de nekslag voor deze grote leisure locaties. Het management wil graag een andere richtlijn en wijzen 

daarbij naar de omvangrijke locaties. 

 

Ballorig, een keten met 38 indoorspeeltuin locaties in Nederland, wijst nadrukkelijk op de onduidelijke en 

tevens verkeerde Covid-19 regels in Nederland. Ballorig houdt zich aan alle regels die vanuit de overheid 

gesteld worden. Het management van Ballorig wil naar een richtlijn waarbij de locaties in ieder geval 100 

gasten mogen ontvangen. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43021/indoor-speeltuinen-vragen-veiligheidsregios-om-helderheid-en-

om-minimaal-100-gasten/?topicsid= 

 

Horeca-tycoons investeren grof geld in vinding uit Apeldoorn: ‘We 
zien hierin een uitweg uit de ellende’ 

Toch weer massaal de kroeg in, ondanks Covid-19! Een groep prominente horeca-ondernemers wil 

aantonen dat ruimtes razendsnel coronaveilig kunnen worden gemaakt. Dat zou moeten gebeuren 

met hulp van een Apeldoorns product. Om de autoriteiten te overtuigen wordt een wetenschappelijke 

proef voorbereid met hossende mensen in een volle disco. 

 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/nieuwe-maatregelen-zakelijke-bijeenkomsten-per-29
https://www.khn.nl/nieuws/khn-niet-te-spreken-over-ontheffingenbeleid-veiligheidsregios
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43021/indoor-speeltuinen-vragen-veiligheidsregios-om-helderheid-en-om-minimaal-100-gasten/?topicsid
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43021/indoor-speeltuinen-vragen-veiligheidsregios-om-helderheid-en-om-minimaal-100-gasten/?topicsid


 

De ‘grote jongens’ uit de Nederlandse horeca slaan de handen ineen met de Apeldoornse ondernemer Marc 

Lenselink. Zijn bedrijf DCAT (Deep Clean Air Techniek) levert apparatuur voor luchtbehandeling die is 

gebaseerd op uv-licht. Daarmee kunnen virussen en bacteriën razendsnel onschadelijk worden gemaakt, 

stelt Lenselink. 

 

Onschadelijk 

Hij baseert zich op Amerikaans onderzoek dat heeft aangetoond dat aan Covid-19 verwante virussen 

onschadelijk worden, zegt Lenselink. Het lijkt dus het ei van Columbus: installeer zo'n systeem en zet er het 

stempel ‘corona-veilig’ op. Het betreffende café of restaurant zou dan geen toegangsbeperkingen meer 

hoeven te hebben.  

 

Om de Nederlandse autoriteiten daarvan te overtuigen wordt eigen onderzoek voorbereid, zegt Lenselink. 

Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van een longarts en wordt bekostigd door een groep van tien grote 

ondernemers, onder wie Laurens Meyer en Won Yip. Hun belang om er meer dan een ton in te investeren 

is duidelijk, zegt Lenselink: ,,Als zij hierdoor bijvoorbeeld dubbel zoveel mensen kunnen toelaten als nu, dan 

snap je dat het om enorme bedragen gaat.’’ 

 

‘Zonder enige beperking’  

Longarts Jaap Westbroek vindt dat Lenselink met ‘dubbel zoveel’ nog voorzichtig is. ,,Dan kunnen 

horecagelegenheden weer open zonder enige beperking’’, verwacht Westbroek, voormalig teamarts van 

topschaatsers Rintje Ritsma en Sven Kramer. En niet alleen horecagelegenheden: ,,Dat zou zelfs kunnen 

gelden voor bijvoorbeeld Thialf, al is dat gezien de grootte daarvan misschien wel wat ambitieus.’’ 

https://www.destentor.nl/apeldoorn/horeca-tycoons-investeren-grof-geld-in-vinding-uit-apeldoorn-we-zien-

hierin-een-uitweg-uit-de-ellende~af5f31fb/ 

 

Oproep 'Ga niet teambuilden' destastreus voor buitensportbedrijven 

De opmerking van Mark Rutte “ga niet teambuilden” in de persconferentie van 28 september jl. kwam hard 

aan, aldus Michiel Pöpping, van de Vereniging voor Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON). De 

buitensportsector doet dan ook een dringende oproep aan de overheid om te komen met gepaste 

steunmaatregelen om de sector te laten overleven. 

 

Buitensportbedrijven zitten in één van de sectoren waar de hardste klappen vallen. Voor 

buitensportbedrijven in Nederland is de groepenmarkt de belangrijkste omzet en zijn de bedrijven afhankelijk 

van aanvragen voor een teamuitje, teambuildingsactiviteit of buiten-event voor het hele bedrijf. 

  

Geboekte activiteiten worden momenteel massaal geannuleerd. Zo verdampt ook de laatste, broodnodige, 

omzet van dit seizoen. De buitensport biedt bij uitstek juist het meest geschikte uitstapje. Lekker in de 

buitenlucht activiteiten doen is veruit nog de beste en veiligste manier om je collega beter te leren kennen 

of om de teamspirit op te poetsen, meldt Michiel Pöpping. 

Bedrijven en organisaties willen op een veilige manier verbinding en sociale contacten zoeken. De VeBON 

heeft in samenwerking  met HISWA-RECRON, Corona-protocollen opgesteld om te zorgen dat 

buitensportbedrijven veilig werken. 

  

Ook de onderwijssector is een grote afnemer van buitensportactiviteiten. In de eerste maanden van de 

coronatijd is in z´n geheel 80% omzetverlies geleden. In de zomermaanden konden enkele 

buitensportbedrijven zich nog redden in het aanbieden van activiteiten voor de particuliere markt en 

toeristen. En juist in het najaar vanaf september staan traditioneel groepsactiviteiten gepland van met name 

het onderwijs en de zakelijke markt. Deze omzet valt vanaf heden weer totaal weg.  

https://deepcleanairtechniek.nl/rapporten/
https://www.destentor.nl/politiek/rutte-hard-ingrijpen-is-nodig~a1c068dd/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/horeca-tycoons-investeren-grof-geld-in-vinding-uit-apeldoorn-we-zien-hierin-een-uitweg-uit-de-ellende~af5f31fb/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/horeca-tycoons-investeren-grof-geld-in-vinding-uit-apeldoorn-we-zien-hierin-een-uitweg-uit-de-ellende~af5f31fb/


 

De verwachtingen voor het eerste en tweede kwartaal 2021 zijn zeer onzeker, omdat er op dit moment niets 

wordt geboekt, terwijl normaal gesproken in deze tijd de agenda van volgend jaar weer vol loopt. 

https://pretwerk.nl/news/10405/oproep-ga-niet-teambuilden-destastreus-voor-buitensportbedrijven?actueel 

 

Evenementenlocaties zijn nu het spoor bijster 

Ondernemers van evenementenlocaties aangesloten bij Dutch Venue Association (DVA) en CLC-VECTA 

luiden de noodklok vanwege de eerder deze week aangekondigde, voor zakelijke evenementenlocaties 

desastreuze maatregelen. De aangekondigde “dertig personen norm” is niet realistisch en is onwerkbaar. 

 

Zowel voor opdrachtgevers als voor ondernemers. De bij de veiligheidsregio’s neergelegde invulling van de 

nieuwe maatregelen leidt tot grote landelijke verschillen, inzichten en misverstanden. Plaatselijk is er soms 

sprake van willekeur en ondoorgrondelijke interpretatie van de regels. Neem alleen al de verschillen in 

ontheffingen tussen de 4 grote steden. DVA en CLC-VECTA pleiten voor een landelijke invulling van de 

maatregelen en terugkeer naar de 1,5 meter invulling voor wat betreft het aantal personen op een locatie 

afhankelijk van het aantal beschikbare vierkante meters. 

 

DVA en CLC-VECTA hebben met leden van Eventplatform Nederland aan de wieg gestaan van het door de 

veiligheidsregio’s en de landelijke overheid goedgekeurde protocol. Dit Corona-protocol voor zakelijke 

bijeenkomsten bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en 

bezoekers van zakelijke bijeenkomsten, zoals vak- en publieksbeurzen, corporate events, congressen en 

vergaderingen. Publieksevenementen als concerten en festivals vallen uitdrukkelijk buiten de scope van dit 

protocol. 

  

Op basis van voornoemd protocol voor zakelijke bijeenkomsten heeft de overheid per 1 juli tot verruiming 

besloten voor de organisatie van zakelijke bijeenkomsten. Mits de 1,5 meter regel en alle andere 

voorwaarden uit het protocol strikt nageleefd worden.  Door de professionele aanpak van de branche en het 

strikt naleven van het Corona-protocol, implementatie van tal van preventieve en innovatie maatregelen, het 

consequent uitvoeren van gezondheidschecks en het altijd registreren van aanwezige bezoekers is er na 

drie maanden geen enkel geval bekend van verspreiding van het Corona-virus door dit type bijeenkomsten. 

 

Met de nu aangekondigde maatregel het aantal gasten in een locatie te beperken tot maximaal dertig 

personen per afzonderlijke ruimte zijn evenementenlocaties terug bij af! Opdrachtgevers die schoorvoetend 

“aandurfde” bijeenkomsten te organiseren annuleren deze nu massaal.   

 

Henk Kroneberg, voorzitter van de Dutch Venue Association zegt: “De waarde van de inspanningen die 

evenementenlocaties hebben gedaan om protocollen strikt na te leven, de investeringen in innovatieve 

maatregelen en het volledig ontbreken van  Corona-gevallen op onze locaties, worden door de overheid 

volledig aan de kant geschoven”. 

 

Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA en voegt hier aan toe: “We hebben begrip voor het feit dat er extra 

maatregelen nodig zijn maar nu gebeurd dit zonder enige afstemming zodat locaties geen tijd hebben 

alternatieve oplossingen aan opdrachtgevers te bieden. Met als gevolg volop annuleringen en het intrekken 

van opdrachten. Veel van dat wat de afgelopen maanden weer zorgvuldig is opgebouwd gaat onnodig 

verloren. Opdrachtgevers raken het vertrouwen kwijt in locaties, worden in verwarring gebracht en nemen 

nog meer dan voorheen een afwachtende, kritische houding aan”. 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/evenementenlocaties-zijn-het-spoor-nu-bijster 

 

 

https://pretwerk.nl/news/10405/oproep-ga-niet-teambuilden-destastreus-voor-buitensportbedrijven?actueel
https://www.clcvecta.nl/nieuws/evenementenlocaties-zijn-het-spoor-nu-bijster


 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Miljoen euro extra voor Overijsselse Nationale Parken 

De provincie Overijssel gaat 1 miljoen euro investeren in haar twee Nationale Parken, Weerribben-

Wieden en Sallandse Heuvelrug. Met dat geld en aanvullende fondsen krijgen de parken meer 

mogelijkheden om fysiek te groeien en ontstaat meer ruimte voor toerisme, educatie en 

leefbaarheid. Ook worden een aantal provinciale doelen makkelijker gehaald, zoals de aanpak van 

droogte. 

 

"Overijssel noemt zichzelf nog wel eens ‘de tuin van Nederland’. In die tuin passen deze twee bijzondere 

parken uitstekend. Twee parken die straks nog mooier en groter zijn en helpen om meer toeristen naar 

Overijsel te trekken”, aldus een enthousiaste gedeputeerde Roy de Witte. Hij is vooral ook blij dat de 

plannen bijdragen aan het beter spreiden van toeristen. "Dat speelt rondom Giethoorn, maar ook bij de 

Sallandse Heuvelrug. Daar krijgen met name omliggende dorpen een belangrijke functie, zodat bezoekers 

niet alleen kunnen genieten van de bijzondere natuur, maar ook van de cultuur, activiteiten en 

voorzieningen daarbuiten.” 

 

Binnenkort neemt Provinciale Staten een besluit. Wanneer een positief besluit volgt, is de kans groot dat 

ook een subsidie van het Rijk volgt. De parkorganisaties kunnen dan in de gebieden aan de slag. In de 

parkorganisaties participeren ook gemeenten en natuurorganisaties, en economische 

belangenorganisaties. Ook zij betalen mee aan de plannen. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42986/miljoen-euro-extra-voor-overijsselse-nationale-

parken/?topicsid= 

 

Update Dashboard NBTC: de Staat van Nederland 

In Perspectief 2030, de nieuwe visie op toerisme, is de ambitie beschreven dat iedere Nederlander in 2030 

profijt heeft van toerisme. Toerisme dient hiervoor niet langer een doel op zich te zijn, maar een middel om 

een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. Dit dashboard geeft u 

inzicht in de huidige staat van bestemming Nederland door de meest recente cijfers te tonen, verdeeld 

naar bewoners, bezoekers en bedrijven. 

https://dashboard.nbtc.nl/ 
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