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 Mededeling 
 

      *2585254* 
Onderwerp 

Impact coronacrisis op de Flevolandse economie en samenleving  
 
Kern mededeling: 

Op 18 maart 2020 hebben wij uw Staten een mededeling gezonden over de im-
pact van de coronacrisis op de Flevolandse economie. In deze mededeling geven 
wij u een update over de sociaal-economische effecten van de crisis en melden 
wij de maatregelen die wij als college nemen voor bedrijven, ondernemers en 
werknemers.  
 
Mededeling: 

Impact 
De coronacrisis heeft grote invloed op veel sectoren waar ook de provincie een 
verantwoordelijkheid voor heeft. De maatregelen die zijn genomen om de ver-
spreiding van het coronavirus tegen te gaan, raken Flevolandse ondernemers 
diep. Ondernemers in de horeca, de vrijetijds- sport- en cultuursector zijn door 
sluiting en afgelasting van evenementen en voorstellingen direct en hard geraakt. 
Dat geldt evenzo voor de toeleveranciers die aan deze sectoren zijn verbonden. 
Inmiddels is duidelijk dat ook de gevolgen voor andere sectoren, waaronder de 
maakindustrie en de land- en tuinbouw ook groot zijn.  
Wij zijn ons zeer bewust van de ernst van deze crisis en leven intens mee met 
alle inwoners van Flevoland. Wij realiseren ons terdege dat de effecten van deze 
crisis ook op de middellange termijn voelbaar zullen zijn en dat faillissementen 
niet uitgesloten kunnen worden, alle inspanningen ten spijt. Vanzelfsprekend zijn 
onze inspanningen en die van onze partners erop gericht om snel en adequaat on-
dersteuning te bieden aan ondernemers die acuut in nood verkeren of dreigen dat 
te komen.  
 
Onze ontwikkelingsmaatschappij Horizon heeft in de afgelopen dagen met circa 
200 Flevolandse ondernemers gesproken over de impact van de crisis op hun be-
drijf. Uit die gesprekken komt het volgende beeld naar voren: 
• Vrijwel alle ondernemers waarderen het zeer dat op deze persoonlijke ma-

nier aandacht is voor henzelf en hun bedrijf. Ongeveer de helft van de onder-
nemers verwacht op korte termijn (enkele maanden) in liquiditeitsproblemen 
te komen en dringt aan op een zo spoedig mogelijke uitrol van het landelijk 
steunpakket. 

• Het effect van de crisis op de middellange termijn is voor de meeste onder-
nemers in deze fase nog niet in te schatten. 

• Voor veel ondernemers is het heel moeilijk om aan de juiste informatie te ko-
men. Informatie is nu nog moeilijk te vinden of niet voor handen. Onderne-
mers doen een dringend beroep op branche organisaties en overheden om 
duidelijkheid te verschaffen.  

 
Bij het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) hebben circa 6500 Flevolandse onder-
nemers een verzoek om steun ingediend (peildatum 26 maart 2020). Het ZLF is 
als eerste verantwoordelijk voor de uitvoering van de steunmaatregelen van het 
rijk. Het ZLF heeft in de afgelopen dagen het administratieve proces ingericht en 
haar capaciteit aanzienlijk uitgebreid. Het ZLF verwacht deze week de eerste be-
talingen aan Flevolandse ondernemers te kunnen verstrekken. 
 
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen (UWV) heeft de afgelopen 
week contact gezocht met verschillende bedrijven en organisaties om een beeld 
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te kunnen vormen van de impact van de crisis en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Uit een 
eerste analyse komt het volgende naar voren: 
• Het aantal bij het UWV gemelde vacatures is met de helft afgenomen (van 204 naar 102, stand 

op 27 maart 2020), omdat veel vacatures on hold zijn gezet of ingetrokken. 
• Er is sprake van een verschuiving van de vraag naar medewerkers. In de sectoren logistiek en de 

agrarische sector is bijvoorbeeld (een toenemende vraag naar personeel. 
• In de zorg is veel vraag naar personeel. In eerste instantie mensen die in het verleden in de 

zorg hebben gewerkt, maar ook vrijwilligers die op termijn geschoold kunnen worden en kun-
nen doorstromen. 

• Binnen UWV wordt gekeken waar personeel van de ene sector (geen werk meer) naar andere 
sectoren geleid kan worden. 

• In de contacten met de werkgevers merkt UWV dat werkgevers worstelen met de vraag hoe ze 
personeel in dienst kunnen houden. 

 
 
Maatregelen 
Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben wij de volgende maatregelen genomen: 
1. Wij komen instellingen tegemoet als zij als gevolg van de coronacrisis de door ons gesubsidi-

eerde activiteiten niet of deels kunnen uitvoeren. Deze algemene beleidslijn met betrekking 
tot de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 voor de jaarschijf 2020 omvat het vol-
gende: 
• De aan instellingen verleende subsidie voor 2020 wordt niet lager vastgesteld wanneer zij 

als gevolg van corona-maatregelen de gesubsidieerde activiteiten aantoonbaar niet of 
slechts deels kunnen uitvoeren en verplichtingen aantoonbaar niet of slechts gedeeltelijk 
kunnen nakomen; 

• Instellingen kunnen, wanneer zij melden dat zij door het coronavirus in het kader van de 
uitvoering van de subsidiebeschikking liquiditeitsproblemen hebben, 100 % bevoorschotting 
ontvangen.  

Op deze wijze komen Gedeputeerde Staten de instellingen, die provinciale subsidie ontvangen, 
binnen het bestaande provinciale instrumentarium tegemoet als zij de gesubsidieerde activitei-
ten en/of de subsidie verplichtingen niet kunnen nakomen ten gevolge van de coronacrisis 
en/of als zij in acute liquiditeitsproblemen komen.  

2. Wij hebben Horizon, in haar rol als fondsbeheerder, gevraagd soepel om te gaan met betalings-
afspraken die met ondernemers zijn gemaakt. 

3. Wij achten het van cruciaal belang dat het landelijk steunpakket zo snel mogelijk operationeel 
is. Wij hebben het ZLF onze steun hierbij aangeboden. 

4. Om een goed beeld te krijgen van de economische impact van de crisis hebben wij de eerste 
stappen gezet voor de inrichting van een regieteam en een gezamenlijke monitoringssystema-
tiek. 

5. De MIT regeling (MKB Innovatieregeling Topsectoren) zal op 7 april 2020 worden opengesteld 
voor het onderdeel ‘Haalbaarheidsprojecten’. 

6. Wij onderzoeken met het RWF en ZLF welke mogelijkheden er zijn om werknemers in de soci-
ale werkvoorziening passend werk te blijven bieden. Door de crisis zitten veel van hen gedwon-
gen thuis, terwijl juist voor deze mensen de structuur en sociale contacten van het werk van 
groot belang zijn.    

7. Wij onderzoeken met Horizon en in IPO-verband (Interprovinciaal Overleg) waarin het steunpak-
ket van het rijk niet voorziet en nemen zo nodig aanvullende maatregelen. 

 
Voorts hebben wij de volgende stappen ondernomen: 
8. Openbaar vervoer: Vanaf 16 maart is het reizigersaanbod met ca 85% afgenomen en daarmee 

ook de reizigersopbrengsten. Vanwege de vitale functie van het openbaar vervoer is een basis-
dienstregeling noodzakelijk. Ondanks de ingeperkte dienstregeling lopen veel vaste kosten 
door. Genomen maatregelen:  
• Wij gaan door met het uitbetalen van voorschotten, conform de contractuele verplichting. 
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• Met Connexxion gaan wij nadere financiële afspraken maken ter compensatie van de lagere 
reizigersopbrengsten. Via de Zomernota doen wij u hierover nadere voorstellen.  

9. Regiotaxi: Het regiotaxivervoer blijft beschikbaar, ook al is er een afname van meer dan 80%. 
De uitvoerders van regiotaxi kunnen dit verlies aan ritten niet dragen. Genomen maatregelen: 
• Wij gaan door met het betalen van voorschotten opdat op deze wijze directe liquiditeits-

problemen bij de uitvoerders (vervoersbedrijf en call centrum) worden voorkomen.  
• Na de crisis zal de provincie met de vervoerder en het call centrum bespreken wat er nodig 

is als definitieve regeling. Uitgangspunt hierbij is dat de provincie zoveel mogelijk zal aan-
sluiten bij landelijke afspraken. 

10. Infrastructurele werken: Alle provinciale infrastructurele projecten lopen vooralsnog door. Wel 
doen enkele aannemers melding van mogelijke vertragingen door de coronacrisis. Maatregelen: 
• Wij doen er alles aan om de voorbereiding en uitvoering van de projecten door te la-

ten  gaan.  
• Facturen aan aannemers, ingenieursbureaus en adviesbureaus worden zoals altijd snel be-

taald. 
• Bij lopende projecten worden verzoeken van aannemers voor termijnverlenging of aanvul-

lende betalingen als gevolg van vertraging en extra kosten ten gevolge van de Coronapan-
demie toegewezen. 

• Er zal soepel omgegaan worden omgegaan -in afwijking van contractueel vastgelegde beta-
lingsafspraken- met verzoeken tot betalingen voorafgaand aan de geleverde prestatie. 

• Lopende aanbestedingen worden vooralsnog ongewijzigd voortgezet, tenzij geïnteresseer-
den gemotiveerd verzoeken om verlenging van de inschrijvingstermijn. 

11. Batavialand: Batavialand heeft minder inkomsten door minder individuele bezoekers, groepen, 
evenementen en winkelinkomsten. Wij onderzoeken de volgende maatregelen: 
• De provinciale exploitatiesubsidie kan wellicht versneld uitbetaald worden. 
• De provincie onderzoekt de mogelijkheden van het opschorten van de huurpenningen. 

12. Sport, toerisme en recreatie: Visit Flevoland en Horizon Flevoland vormen zich een beeld van 
de economische impact bij de Flevolandse ondernemingen in de sport-, recreatieve en toeristi-
sche sector. Via het vrijetijdsnetwerk en het IPO zorgen wij voor een goeie onderlinge informa-
tie-uitwisseling en afstemming. Samen met EZK en diverse brancheverenigingen wordt verkend 
of er draagvlak is voor de oprichting van een taskforce. 

13. Veel gebiedsprogramma’s ondervinden vertraging, waaronder Maritieme Servicehaven, Lelystad 
Airport / OMALA en het MITC. Afspraken en onderhandelingen kunnen nu niet (of niet efficiënt 
en effectief) plaatsvinden. De provincie probeert daar zoveel als mogelijk in te faciliteren en 
informeert relevante partners.  

14. Zorg: Vanuit het domein zorg is er regelmatig contact met bijvoorbeeld de GGD en andere orga-
nisaties die momenteel midden in de uitvoering staan. We bieden als provincie aan te helpen 
waar mogelijk. CMO-Flevoland/Zowelwerk zet zich onder ander in op het matchen van vraag en 
aanbod in de zorg, zowel ter ondersteuning van de landelijke campagne als in het matchen van 
vraag en aanbod van vrijwilligers ten behoeve van de zorg. Niet onvermeld mag blijven de Tul-
penactie. Met een tulpenboeket voor de medewerkers in de zorg in Flevoland spraken de tul-
penbroeiers in Flevoland hun waardering voor de zorg uit. Door de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus stagneert de afzet van tulpen. De tulpenbroeiers in Flevoland geven daarom hun 
tulpen weg. We hebben als provincie ondersteuning geboden door onder meer de adreslijsten 
samen te stellen. Medewerkers van de provincie brachten daarnaast de tulpen rond naar meer 
dan 200 adressen in oostelijk en zuidelijk Flevoland. In de Noordoostpolder gebeurde dit door 
de telers zelf.  

15. Staatssteun: De maatregelen die het Rijk treft om met name de ondernemers te ondersteunen 
maken gebruik van de maximale ruimte onder de de-minimisverordening. Hierdoor kunnen de 
regionale overheden hier de komende tijd minder tot geen gebruik van maken indien zij onder-
nemers willen ondersteunen. De Europese Unie onderkent het belang om de economie in de CO-
VID-19 crisis te ondersteunen. Daarom hebben zij een tijdelijk kader voor staatssteun opge-
steld. Dit betreft een handreiking met een template om versneld maatregelen te melden en 
goedgekeurd te krijgen. Mogelijkheden die overwogen worden om instellingen / ondernemers 
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te ondersteunen zullen afgewogen moeten worden binnen de bestaande staatssteunregels, dan 
wel binnen die tijdelijk kader. 

16. PenC cyclus: De onzekerheid over ernst en duur van de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de 
documenten uit de PenC cyclus, zoals de Zomernota 2020 en de Perspectiefnota 2021-2024. Het 
is moeilijk om op dit moment een oordeel te geven over de mate van uitvoering van de Pro-
grammabegroting 2020 en het financieel perspectief voor de jaren daarna.  

 
Tot slot 
De dynamiek waarin wij nu met elkaar werken om deze coronacrisis het hoofd te bieden is groot. 
Nieuwe inzichten en aanvullende maatregelen, zowel nationaal, Europees en mondiaal, volgen el-
kaar in een hoog tempo op. Vanzelfsprekend zullen wij uw Staten regelmatig, zo nodig wekelijks, 
over de economische impact van de crisis in onze provincie en de maatregelen die wij als college 
nemen om ondernemers met raad en daad bij te staan.    
 

 

Bijlagen 

Geen 
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