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In de bijlage treft u de COVID-19 Monitor Flevoland aan. Deze monitor is een ver
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zonden over actualiteit van de sociaal-economische effecten van de coronacrisis
voor Flevoland.
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Mededeling:

Op 18 en 31 maart 2020 hebben wij uw Staten geïnformeerd over de sociaal-eco
nomische effecten van de coronacrisis voor Flevoland. In de eerdere mededelin
gen is in beeld gebracht welke maatregelen de provincie heeft genomen om de
negatieve effecten van de coronacrisis voor Flevoland te verzachten.
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Op 14 april 2020 hebben wij uw Staten voor het eerst geïnformeerd middels de
COVID-19 Monitor Flevoland. De bijlage is een volgende versie van de COVID-19monitor Flevoland. Hierin treft u recente Informatie aan over de sociaal-economische impact van de coronacrisis op Flevoland en over de maatregelen die de
provincie heeft genomen.
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Inleiding
De coronacrisis is zeer ingrijpend en raakt iedereen. In Flevoland zijn - net

• Doel van deze monitor is het informeren van de samenleving en

als elders in Nederland en op de wereld - maatregelen getroffen om de

Provinciale Staten over de impact van de corona-crisis op Flevoland

verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen raken

én informeren over de maatregelen die de provincie Flevoland treft

Flevolandse inwoners, bedrijven en instellingen diep en hebben grote

om de gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te verzachten.

invloed op veel sectoren waar de provincie (mede) een verantwoordelijkheid voor heeft. Daarom houden we zicht op die sectoren en houden we

• Disclaimer: voor deze monitor zijn we grotendeels afhankelijk van

zicht op onze samenleving en de mensen die in Flevoland wonen en

databronnen van anderen. Getracht is zoveel mogelijk actuele data op

werken. Op die manier proberen we, samen met partners, hulp en onder-

te nemen. Op het Feitelijk Flevoland - COVID-19 Dashboard worden

steuning te bieden aan mensen, instellingen en bedrijven die dat nodig

beschikbare relevante indicatoren continu up-to-date gehouden.

hebben. Het zijn inspanningen die ongetwijfeld een lange adem vragen,
omdat de effecten van deze crisis nog lang voelbaar en zichtbaar zullen
zijn.

• Om duidelijk aan te geven waar de verschillen zitten tussen deze monitor
en de vorige, zijn de meest actuele teksten aangegeven met een blauw
tekstkader.

• 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 elkaar in een hoog tempo
op. Vanzelfsprekend zullen wij u regelmatig informeren over de impact
van de crisis in onze provincie en over de maatregelen die wij nemen om
de negatieve effecten voor Flevoland te beperken.
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Corona in Flevoland
• Het aantal Flevolandse COVID-19 besmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen ontwikkelen zich van dag tot dag. Omdat deze per dag ver-

In het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten
Per 100.000 inwoners per gemeente tot en met 28-4-2020

schillen en deze monitor bij publicatie waarschijnlijk weer verouderd is
voor wat betreft deze data, is gekozen niet al deze cijfers in deze monitor
op te nemen. De actuele cijfers per gemeente en provincie zijn via de
volgende websites in te zien:
·

Feitelijk Flevoland - COVID-19 Dashboard

·

RIVM COVID-19 data

·

ESRI NL COVID-19 Hub

Aantal per 100.000 inwoners
Geen meldingen
< 25
25 - 40
40 - 65
65 - 95
95 - 160
160 - 325
GGD-regio's

RIVM
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Bronnen: RIVM www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
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Zorg
• Vanuit het domein zorg is er regelmatig contact met bijvoorbeeld de GGD

• GGD-onderzoek1: De GGD heeft onderzoek gedaan onder Flevolandse

en andere organisaties die momenteel midden in de uitvoering staan.

inwoners naar de beleving van Corona. Van 23 tot en met 29 maart kre-

We bieden als provincie aan te helpen waar mogelijk.

gen Flevolanders via een open link de mogelijkheid een coronavragenlijst van GGD Flevoland digitaal in te vullen. Veel mensen droegen hun

• CMO Flevoland is een regionale steunfunctie die voor een deel wordt

steentje bij. De enquête heeft zich vooral via social media snel verspreid.

bekostigd door de provincie. De activiteiten van CMO waarmee onder

Uiteindelijk bleken bijna 18.000 ingevulde vragenlijsten goed bruikbaar

steuning wordt gegeven ten tijde van de Covid-19 crisis zijn vooral

te zijn. Voor uitgebreide resultaten zie: www.eengezonderflevoland.nl/

ZoWelWerk en de Zorgbelang. Ook wordt vanuit het provinciale

factsheet/impact-coronavirus-in-flevoland/

programma “Wel in Flevoland” ondersteuning geboden.
• Zorgbelang / Flevolandse Patiënten Federatie: Er is een gezamenlijk
meldpunt ingericht voor signalen over de situatie in de zorg. CMO verzorgt daarin de “backoffice”. Er wordt gezamenlijk een communicatie
lijn opgezet over de bevindingen van dit meldpunt.
• Extra Handen voor de zorg: Er hebben zich bij CMO 534 mensen gemeld
als vrijwilliger. 193 mensen zijn voorgedragen aan 8 verschillende zorg
organisaties. Hiervan staan er 61 mensen ‘gereserveerd’ voor de Covid
locaties.
• Extra Coaches voor de zorg: CMO is op 15 april gestart met extra coaches
voor de zorg. Er hebben zich reeds 27 vrijwillige Flevolandse coaches
aangemeld om vrijwillig een luisterend oor te bieden aan medewerkers
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in de zorg. De eerste aanvragen hiervoor komen ook binnen. Aanmelden
als vrijwillig coach kan via www.extrahandenvoordezorg.nl
• WEL Flevoland: CMO gaat bij gemeenten inventariseren waarin ze hen
zouden kunnen ondersteunen vanuit het programma WEL Flevoland; op
korte termijn in de Coronacrisis en op middellange termijn met het oog
op mogelijke gevolgen van de coronacrisis. mailchi.mp/f9d1c7bb5dc5/
nieuwsbrief-zowelwerk-cmo-flevoland?e=873829b0e2

1 Bron: GGD Flevoland (2020)
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Cultuur
• De provincie heeft de culturele instellingen per mail een brief gestuurd

• De provincie Flevoland is dus goed aangehaakt bij de gesprekken over

over de nieuwe beleidslijn voor de Algemene Subsidieverordening

(de verdeling van) de extra ondersteuning van € 300 miljoen die het

(zie onderdeel Maatregelen) en ook gevraagd om knelpunten en zorgen

kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de culturele sector.

te melden.
• Het Nationaal Comité roept op om op alternatieve wijze invulling
• Het kabinet maakt € 300 miljoen extra vrij voor aanvullende onder

te geven aan 4 en 5 mei. Ook in Flevoland wordt hier invulling aan

steuning van de culturele en creatieve sector. De brief van de minister

gegeven. Met het VFonds (Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid

aan de Kamer is hier te vinden: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/

en Veteranenzorg) onderzoeken we de mogelijkheid om resterende

brieven_regering/detail?id=2020Z06812&did=2020D14524

middelen die het fonds gereserveerd had voor projecten in Flevoland
alsnog te besteden.

• Gedeputeerde Cultuur Michiel Rijsberman vertegenwoordigt in de
bestuurlijke Taskforce Covid-19 Cultuur het Interprovinciaal Overleg (IPO,
koepel van provincies). De Taskforce - waarin o.a. ook het ministerie van
OCW, de VNG, de Rijksfondsen en het culturele veld zijn vertegenwoordigd - overlegt frequent over de gevolgen van de coronacrisis voor de
culturele sector en hoe deze beperkt kunnen worden.
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Recreatie, toerisme en sport
• Op verzoek van de gezamenlijke provincies en afgevaardigden van de

• Provincie heeft de door haar gesubsidieerde sportorganisaties bericht

vrijetijdssector heeft het rijk een aantal SBI-codes toegevoegd aan de

dat zij coulant omgaat met het mogelijk niet realiseren van de prestatie-

TOGS-regeling waardoor de vrijetijdssector, met name verblijf en water-

afspraken.

sport, nu ook aanspraak kan maken op de geboden vergoeding.
• Sportservice Flevoland heeft een vraagbaak op haar website voor sport• Regionaal zijn we als provincie en gemeenten, gefaciliteerd door Visit

aanbieders.

Flevoland, met een aantal Flevolandse ondernemers (zowel dagrecreatie
en verblijf-) online het gesprek aangegaan om te bespreken wat de
1,5 meter economie mogelijk voor effect heeft en betekent voor d

• Provincie staat in contact met NOC*NSF, VWS en andere provincies over
mogelijke aanvullende ondersteuningsmaatregelen voor de sport.

bedrijfsvoering binnen recreatie en toerisme. Diverse concept-proto
collen, knelpunten en praktijk-voorbeelden zijn uitgewisseld. Dit gesprek
krijgt sectoraal en/of op gemeentelijk niveau een vervolg.
• Samen met Visit Flevoland en NBTC ( Nederlands Bureau voor Toerisme
& Congressen) wordt er, in belang van een versneld herstel voor de toerisme sector, aan de aanpak voor een hersteloffensief voor de toerisme
sector gewerkt. Het doel van het hersteloffensief is, wanneer de tijd
rijp is, dat Bestemming Nederland versneld en met vereende krachten
gasten uit binnen- en buitenland terug wil winnen.
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Economische impact
• Het ministerie van EZK heeft in nauwe samenwerking met de ROM’s een

• Hart voor zorgend Flevoland is een initiatief van Win4All, Economic

nieuwe leningsfaciliteit opgezet: de corona overbruggingslening (COL).

Board Flevoland dat tot doel heeft om kant-en-klaar maaltijden te

EZK stelt een eerste tranche van €100 miljoen ter beschikking voor heel

maken voor personeel in de zorgsector. Hiermee wordt zorgpersoneel

Nederland. Verdeeld naar bruto regionaal product betekent dat €1,8

ontlast na een zware werkdag en biedt het betrokken regionale onder-

miljoen voor Flevoland. Deze middelen zijn bedoeld voor non-bancair

nemers tegelijkertijd een steuntje in de rug doordat zij hun producten

gefinancierde bedrijven (start-ups, scale-ups en innovatief mkb) die in

en diensten kunnen afzetten tegen een eerlijke prijs. Dit initiatief, dat

de kern gezond zijn en die door corona in acute cashflow problemen zijn

binnen 2 weken is uitgerold, wordt gefinancierd op basis van donaties

gekomen. ZZP-ers, horeca, verblijfstoerisme, vastgoed en retail zijn uit-

die mensen en organisaties sinds 22 april kunnen doen via de website

gesloten. Voor hen staat de weg naar de banken (BMKB) en Qredits open.

www.hartvoorzorgendflevoland.nl. Elke donatie van €7,50 is goed voor

Horizon geeft voor Flevoland uitvoering aan de COL die, naar verwach-

één maaltijd. Momenteel worden er 220 maaltijden bereid, maar dat

ting, op 27 april open gaat. De uitvoering vindt plaats in samenwerking

kan oplopen tot 1000 per dag.

met TechLeap en InvestNL.
• Vanuit de provincie is contact geweest met de drie
• Horizon werkt aan het opzetten van een nieuw project, het corona

Werkvoorzieningsbedrijven die in Flevoland werkzaam zijn (Concern voor

rebuild program, opgezet om ondernemers die door de coronacrisis

Werk, Tomingroep en Impact) en is gevraagd in hoeverre medewerkers

in zwaar weer zijn terechtgekomen wegwijs te maken in de financiële

op dit moment (kunnen) werken. Samengevat geven de drie werkvoor

mogelijkheden die er zijn om de tijdelijke negatieve cashflow op te

zieningen het volgende aan:

vangen. Vervolgens wordt het vizier samen met de ondernemer naar

·

De werkzaamheden gaan zoveel mogelijk door. Kwetsbare mede

de toekomst gericht om te ontdekken of ze hun businessmodel moeten

werkers werken thuis. De andere medewerkers op hun reguliere

aanpassen om de coronacrisis te overleven.

werkplek met inachtneming van de regels en waar medewerkers bij
andere bedrijven werken in overleg met deze bedrijven.

• Bedrijven hebben hun aandacht op het zo goed mogelijk overleven van

·

Met de medewerkers die thuis werken (of zijn) vindt regelmatig

de coronacrisis. Horizon merkt dit in de contacten met ondernemers

contact plaats. Daarnaast is (voor alle medewerkers) hulp beschikbaar

en in het algemeen in de uitvoering van haar werk. De voucherregeling

(bijv. maatschappelijk werk).

wordt geherpositioneerd richting ondernemers die n.a.v. de corona
crisis hun business model onder de loep willen nemen en daarvoor een

·
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Bij Impact zijn extra opdrachten binnengekomen, omdat deze
opdrachten niet bij het bedrijfsleven geplaatst konden worden.

externe expert moeten inhuren. Het bedrijfsleven is momenteel niet
bezig met exportprogramma’s. Wereldwijd is er een terugloop in nieuwe
acquisitie trajecten. De reeds voor corona in gang gezette trajecten lijken
wel te worden doorgezet.
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Economische impact
• Landelijke website NLWerktDoor - Werkgeversorganisaties, gemeenten,

• De maandelijkse CBS-enquête onder ondernemers laat zien dat in maart

vakbonden en de landelijke overheid hebben op 23 april 2020 het plat-

meer Flevolandse ondernemers verwachtten dat het economisch klimaat

form NLWerktDoor gelanceerd. Op dit platform worden vraag en aanbod

gaat verslechteren. Dit geldt zowel voor ondernemers in de dienst

op de arbeidsmarkt samengebracht, zodat snelle matches gemaakt

verlening en de industrie, en het sterkst voor ondernemers in de detail

kunnen worden en zoveel mogelijk mensen tijdens de crisis aan het werk

handel2.

gehouden kunnen worden en sectoren met vraag naar werknemers van
personeel kunnen worden voorzien.

• Het wordt steeds duidelijker dat de intelligente lockdown stevige impact
heeft op onze economie. Landelijk is het vertrouwen van consumenten

• Het Europese landbouwnetwerk ERIAFF (European Regions for Innovation

in de Nederlandse economie is in april ingestort3. Het consumenten

in Agriculture, Food and Forestry) heeft een brief opgesteld om te pleiten

vertrouwen daalt van -2 in maart naar -22 in april. Dat is de grootste

voor vrij verkeer van voedsel, planten en mensen die actief zijn in de

daling ooit, maar niet de laagste stand ooit. Het consumentenvertrou-

landbouw in de hele Europese Unie. De provincie Flevoland ondertekent

wen is een belangrijke barometer voor de economie. Hoe lager het

deze brief ook. Flevoland heeft zitting in de Coordination Committee van

vertrouwen des te negatiever zijn consumenten over de economie en

het netwerk. Voor Flevoland is dit belangrijk omdat een groot deel van

hun uitgaven.

de agrofoodsector afhankelijk is van mensen uit de Oost-Europese landen. Ook veel plantgoed en voedsel gaat de grenzen over. Het gaat onder

• Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nam in maart met 5% toe

andere om kassen, bollen, verwerking en biologische landbouw (20 %

ten opzichte van februari, tot een aantal van 6.950 (landelijk: +4,3%).

van totale landbouwareaal).

De grootste instroom was er vanuit de horeca en de uitzendbranche.
Ondanks de groei is het aantal in Flevoland nog altijd lager dan in maart

• Qua faillissementen zijn nog nauwelijks effecten zichtbaar: in Flevoland

20194.

was er 1 faillissementen in week 16. Tussen aanvraag en uitspraak faillissement kunnen weken zitten. Opheffingen en eenmanszaken zijn niet in
deze cijfers inbegrepen .
1

• Het aantal lopende bijstandsuitkeringen groeit nog niet substantieel, wel
zien we een flinke groei van het aantal bijstandsaanvragen vanaf maart

8

in zowel Almere als Lelystad. De verwachting is dat het aantal lopende
dossiers de komende weken stijgt5.

2 Bron: CBS Statline (COEN)
3 Bron: CBS (2020)
4 Bron: UWV (2020)
5 Bron: Corona monitor gemeente Almere, administratie gemeente Lelystad



1 Bron: CBS Maatwerk (2020)
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Economische impact

Faillissementen van bedrijven en instellingen, Flevoland

Aantal lopende WW-uitkeringen, Flevoland
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Weeknummer 2020

WW-Uitkeringen
Nederland

Verwachte economische klimaat komende 3 maanden, Flevoland

dec'19

jan'20

feb'20

240.158

6.950

6.619

3.920

3.686

Dronten

559

546

Lelystad

1.357

1.304
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666

52

55
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Provincie Flevoland
Arbeidsmarktregio Gemeenten

0
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250.368

Detailhandel en automobielbranche

Dienstverlening
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Economische impact
Monitoring

Verdeling Tozo-aanvragen naar sectoren, per 24 april 2020

Zorg

• In Flevoland komen bijna 17.000 vestigingen mogelijk in aanmerking voor

Zakelijke en persoonlijke dienstverlening

een tegemoetkoming geleden schade (TOGS) in verband met corona.6 7

Vervoer

Per 7 april hebben zo’n 70.000 tot 80.000 bedrijven een aanvraag inge-

Onderwijs

diend8. Onbekend is nog hoeveel er hiervan uit Flevoland komen. Sinds

Onbekend

22 april is de regeling opengesteld voor een aantal extra sectoren.

Landbouw, veeteelt en visserij
Kinderopvang
Industrie

• (Zelfstandig) ondernemers die in zwaar weer zitten door het coronavirus
kunnen bij het Zelfstandigenloket Flevoland een beroep doen op de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, ook wel Tozo.
Per 24 april zijn er in totaal 11.364 aanvragen gedaan, waarvan 62% uit
Almere9.

Horeca, recreatie en catering
Detailhandel, groothandel en ambachten
Cultuur, sport en amusement
Bouwnijverheid

0%

• Ruim 27% van de Tozo-aanvragen komen vanuit de sector zakelijke en
persoonlijke dienstverlening. Daarna volgen de groot- en detailhandel
(17%) en de horeca & recreatie (11%).
• Bij het UWV zijn inmiddels ruim 100.000 aanvragen ingediend voor de
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), zo
meldt het NRC op 22 april. Het UWV heeft ruim 1,5 miljard euro over

5%

10% 15% 20% 25% 30%

Aantal aanvragen
Tozo bij het ZLF:

11.364
Bron: administratie ZLF, per 24 april

gemaakt aan 81.000 werkgevers. Onbekend is hoeveel hiervan uit
Flevoland komen. Samen hebben zij ruim 1,3 miljoen werknemers in

10

dienst. Het geschatte omzetverlies is gemiddeld 73 procent10.

6 Bron: Vestigingenregister provincie Flevoland
7 Bron: RVO, Vastgestelde SBI-codes Tegemoetkoming schade COVID-19
8 Bron: Rijksoverheid, Kamerbrief tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren
9 Bron: Administratie ZLF



10 Bron: UWV (2020)
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Mobiliteit
• Landelijk is in de tweede helft van maart 2020 het dagelijks aantal

• In verband met deze enorme vraaguitval in het regiotaxivervoer als

instappers (check-ins) in het openbaar vervoer gedaald met bijna

gevolg van de coronacrisis hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland

90 procent ten opzichte van een vergelijkbare dag in 20191. In de con-

en de colleges van de gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde en de

cessie OV-IJsselmond daalde in de maand maart 2020 het totaal aantal

Noordoostpolder besloten om de uitvoerders van Regiotaxi Flevoland

reizigerskilometers met bijna 50% ten opzichte van maart 2019: van 3,5
mln km naar 1,8 mln km2.
• Vanaf maandag 30 maart 2020 is de dienstregeling in de concessie OVIJsselmond afgeschaald naar een zaterdagdienstregeling met een aantal
extra ritten om de kernen bereikbaar te houden.
• Op landelijk niveau vindt overleg plaats over de ontstane situatie. Daar
is ook veel aandacht voor de financiële aspecten en de compensatie die
het rijk aan de OV-sector gaat bieden. De provincie volgt dit ‘op de voet’.
• OV-Vervoerder Connexxion heeft zich ook bij de provincie gemeld met
verzoek om gesprek. De beantwoording van dit verzoek stemmen wij af

voorschotbetalingen te doen.
• 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 aansluiten bij landelijke afspraken.
• De op 21 april door de regering afgekondigde versoepeling van de
corona-maatregelen geeft geen aanleiding om wijzigingen in het
openbaar vervoer door te gaan voeren in de concessie IJsselmond.
• Op basis van verkeerstellingen is te zien dat in maart 2020 ongeveer 75%
van het normale aantal voertuigen wordt geteld. De verwachting is dat
dit in april verder zal dalen4.

met de provincies Gelderland en Overijssel (OV-Oost-samenwerking)
en vanzelfsprekend in lijn met de landelijke afspraken/ontwikkelingen.
Hiertoe wordt vanuit OV-oost een ambtelijke werkgroep samengesteld
die coördinatie heeft op de verzoeken van de vervoerders. Flevoland
neemt hieraan deel.
• Het regiotaxivervoer blijft beschikbaar, ook al is er een afname van meer
dan 80% (zie grafiek)3. De uitvoerders van regiotaxi kunnen dit verlies
aan ritten niet dragen.
11

1 Bron: CBS (2020)
2 Bron: OV Oost
3 Bron: administratie provincie Flevoland

4 Bron: administratie provincie Flevoland
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Mobiliteit

Reizigerskm (x 1 mln)

Reizigerskilometers per maand, OV-IJsselmond
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Infrastructurele projecten
• Tot nu toe gaan de provinciale infrawerken nog gewoon door. De kans
bestaat dat er mogelijk vertraging ontstaat door de aanhoudende situatie. Als provincie gaan we bij alle projecten soepel om met vertragingen
en andere problemen die kunnen ontstaan door de coronacrisis.
• Als opdrachtgever zullen wij alle betalingen zo snel mogelijk doen, om de
aannemers zo veel mogelijk tegemoet te komen. Ook aanbestedingen die
lopen gaan gewoon door, maar ook daar wordt rekening gehouden met
de gevolgen van de crisis.
• In de afgelopen week zagen we dat er nu wel ondernemers zijn die
afdeling Infra bellen met de vraag of er werk naar voren kan worden
geschoven aangezien zij voorzien dat er gaten gaan vallen in hun
portefeuille.

13

13

Gebiedsprogramma’s
Regio deal Noordelijk Flevoland/
talentontwikkeling
• In deze turbulente periode is het belangrijk dat vakkennis in de maritieme (technische) kennis beschikbaar blijft. Maar ook dat huidige bbl-
leerlingen (leren en werken) hun opleiding kunnen afmaken en nieuwe
bbl-leerlingen kunnen instromen. Daarom komen de scholingsfondsen
in de metaalsector met een extra impuls voor behoud en instroom van
bbl leerlingen door middel van een extra financiële bijdrage, die werkgevers bovenop de reguliere regeling kunnen aanvragen. Het werkteam Leerwerkakkoord binnen de Regio Deal maakt hiermee icm het
scholingsfonds van de Regio Deal een arrangement, waarmee bij het
ROC Friese Poort versneld zijinstromers en bestaand personeel opgeleid
kan worden specifiek voor de maritieme sector.

14
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Maatregelen
Provincie Flevoland

Rijksoverheid

• De provincie komt instellingen tegemoet als zij als gevolg van de corona

• De rijksoverheid heeft ook maatregelen getroffen om instellingen

crisis de door de provincie gesubsidieerde activiteiten niet of deels

in culturele en sportsector te steunen. Zie voor meer info

kunnen uitvoeren. Deze algemene beleidslijn heeft betrekking op de

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-

Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 voor de jaarschijf 2020 en

vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen

omvat het volgende:
·

·

• De huidige noodmaatregelen bieden voor een aantal sectoren onvol-

De aan instellingen verleende subsidie voor 2020 wordt niet lager

doende ondersteuning. Dit betreft sectoren waarbij de productie door

vastgesteld wanneer zij als gevolg van corona-maatregelen de

blijft gaan, maar afzet niet mogelijk is door beperkingen in de export

gesubsidieerde activiteiten aantoonbaar niet of slechts deels kunnen

of door onvoldoende afname door de tijdelijke sluiting van de horeca.

uitvoeren en verplichtingen aantoonbaar niet of slechts gedeeltelijk

Dit komt met name voor in de sierteelt, voedingstuinbouw en frites

kunnen nakomen;

aardappelen. Het kabinet komt daarom met een steunpakket van

Instellingen kunnen, wanneer zij melden dat zij door het coronavirus

650 miljoen euro voor land- en tuinbouwbedrijven die door de corona-

in het kader van de uitvoering van de subsidiebeschikking liquiditeits-

crisis in de problemen zijn gekomen. De Rijksdienst voor Ondernemend

problemen hebben, 100 % bevoorschotting ontvangen.

Nederland (RVO) voert de regelingen uit. Op dit moment worden de
regelingen verder uitgewerkt. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-specifieke-regelingenlandbouw--tuinbouw--en-visserijsector

Europese Unie
• De provincie volgt de ontwikkelingen in Brussel nauwgezet en beïnvloedt
deze waar nodig met onze netwerken.
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Financiële perspectief
Er zijn voor 2020 en de jaren erna veel onzekerheden met betrekking tot

In het overleg tussen Rijk, VNG, IPO en UvW van 8 april hebben de drie

het financiële perspectief van de provincie, zowel ten aanzien van de

koepels aangegeven geconfronteerd te worden met grote kosten en

inkomsten als de uitgaven.

omvangrijke derving van inkomsten. Het IPO heeft daarbij gewezen op:

• Bij de inkomsten gaat het om zaken als de accressen van het

• de kosten van het OV (doorbetalen van voorschotten, terwijl sprake

Provinciefonds (i.v.m. koppeling hiervan aan de rijksuitgaven), het aantal
voertuigen voor de opcenten MRB als gevolg van de gewijzigde economische situatie en mogelijk lagere dividenden.
• Bij de uitgaven spelen meerkosten als gevolg van provinciale inzet om
effecten van de coronacrisis in Flevoland te beperken, maar ook lagere
of vertraagde lasten door stagnatie in werkzaamheden bij de provincie of

is van teruggelopen passagiersaantallen);
• het overeind houden van de regionale economie met bijzondere
aandacht voor de vrijetijdseconomie;
• het overeind houden van de niet rijksgesubsidieerde cultuursector;
• vertraging in infrastructurele werken doordat buitenlandse bedrijven
niet kunnen opereren.

bij opdrachten en subsidies aan derden. Daarnaast kunnen de gedaalde
beurskoersen van invloed zijn op bijvoorbeeld de waardering van het

Uit de terugkoppeling van het IPO hebben we het volgende vernomen:

provinciaal Nazorgfonds gesloten stortplaatsen. Tevens is het denkbaar

• Het rijk wil in gesprek over de reële extra kosten die de decentrale

dat bij de aflossing van verstrekte leningen en participaties aan onder-

overheden vanwege de door de rijksoverheid genomen crisismaatregelen

nemingen nadelige effecten kunnen optreden.

maken (zoals bekend gemaakt op 17 maart jl.). Hierover wordt op korte

• Gezien de onzekerheden wordt overwogen om in 2020 met voorstellen te
komen ter versterking van de weerstandscapaciteit.
• In de Zomernota 2020 zullen wij op de onderdelen waar dat mogelijk is

termijn een extra overleg georganiseerd.
• Ten aanzien van de meicirculaire 2020 hebben fondsbeheerders het
voorstel gedaan om het accressen en loon- en prijscompensatie te

begrotingsvoorstellen doen; in een eenmalige Najaarsnota 2020 wordt

bevriezen. VNG en IPO nemen dat in beraad. In de meicirculaire 2020

naar verwachting een completer beeld geschetst van de (budgettaire)

zal daar duidelijkheid over komen.

effecten.
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Samenvatting
• De impact van COVID-19 op de Flevolandse economie

• De coronacrisis kan potentieel een sterk negatief

is groot en acuut. Vrijwel alle sectoren worden

effect hebben op de werkgelegenheid in Flevoland.

geraakt door de maatregelen om snelle verspreiding

Circa 29 procent van de banen wordt direct of indirect

van het virus tegen te gaan. Sommige sectoren liggen

geraakt door de maatregelen. In heel Nederland is dit

nagenoeg stil. In andere sectoren wordt de productie

circa 24 procent.

geraakt doordat werknemers niet inzetbaar zijn, er

• De coronacrisis raakt in Flevoland procentueel dus

geen consumentenvraag meer is of de aanvoer van

een groter aantal banen. Sectoren als de groot- en

onderdelen hapert. In sectoren als de zorg is de druk

detailhandel en de uitzendbranche hebben een

groot om met inachtneming van de beperkingen toch
zoveel mogelijk te blijven functioneren.
• De omzet van bedrijven wordt geraakt, waardoor de

relatief groot aandeel in de Flevolandse economie.
• Naar verwachting zal de werkloosheid in Flevoland
oplopen, maar hiervoor is het relevant ook te kijken

werkgelegenheid en daarmee inkomens van huishou-

naar ontwikkelingen buiten Flevoland: meer dan helft

dens onder druk komen te staan.

(51,5%) van de werkende Flevolanders werkt immers

• Een nieuwe analyse uitgevoerd door SEO laat zien
dat de maatregelen een negatief effect hebben van

buiten de provincie.
• Tijdens en in de nasleep van de kredietcrisis hebben

€ 210 mln. op de Flevolandse economie (in termen

we gezien dat de Flevolandse werkloosheid erg

van toegevoegde waarde/BRP) voor elke maand dat

conjunctuurgevoelig is.

de crisis voortduurt. Hierbij is niet alleen gekeken

• De mate waarin de werkloosheid zal oplopen is

naar directe effecten, maar ook naar de doorwerking

onzeker: de overheid heeft een steunpakket met

in andere sectoren.

diverse crisisregelingen geïntroduceerd om onder

• Dit is een effect van -1,5 procent van het bruto

nemers te ondersteunen.

regionaal product per maand dat de beperkende
maatregelen opgelegd blijven. Als de maatregelen
doorlopen t/m 1 juni, betekent dit een totaal negatief
effect van € 532 mln. op de Flevolandse economie
(-3,8% BRP).
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Achtergrond
• Eerder meldden we dat grofweg een derde van de
Flevolandse werkgelegenheid wordt geraakt door de
coronacrisis.
• In dit rapport kunnen we deze eerste bevindingen
van de analyse van 10 april verder verfijnen. Op basis
van een model bestaande uit 80 sectoren zijn we in
staat de effecten nader te specificeren en ook indirecte effecten in kaart te brengen (doorwerking directe effecten in andere sectoren). Tevens zijn er cijfers
over de impact op de banen en BRP per gemeente.
• Deze rapportage richt zich op de effecten op korte
termijn (tot 1 juni). De timing en het pad van herstel
is zo onzeker dat voor de lange termijn nog geen
beeld gegeven kan worden.
• Schattingen in dit rapport zijn globale schattingen
met een grote mate van onzekerheid, omdat
metingen van de productie-uitval op dit moment
ontbreken. Daarom wordt gewerkt met boven- en
ondergrenzen, en betreft het geen puntschattingen.
In dit rapport gaan we zoveel mogelijk uit van
middenschattingen.
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Effect coronacrisis op de
Flevolandse economie

Effect

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

Effect toegevoegde waarde per maand

€ -124 mln.

€ -210 mln. (1,5% BRP)

€ -291 mln.

Effect toegevoegde waarde t/m 1 juni

€ -314 mln.

€ -532 mln.

€ -737 mln.

• De economie wordt hard geraakt: beperktere

Effect toegevoegde waarde t/m 1 juni als % BRP

-2,20%

-3,80%

-5,26%

productie door restricties, vraaguitval door exportbelemmeringen, beperking export door verstoorde

Het totale BRP van Flevoland bedraagt € 14 mld. (2018)

internationale ketens en verlies aan productiviteit

De tabel bevat het verwachte economische effect indien de huidige

door uitval werknemers en minder efficiënt werken:

maatregelen om het coronavirus te bestrijden worden gehandhaafd

dit vertaalt zich naar productieuitval en dus omzet
verlies.

tot 1 juni. Om uiting te geven aan de onzekerheidsmarges is naast de
middenschatting een onder- en bovengrens aangegeven. In het vervolg van deze rapportage wordt uitgegaan van de middenschatting.

• De maatregelen hebben een negatief effect van
€ 210 mln. op de Flevolandse economie voor elke
maand dat de crisis voortduurt. Het directe effect
op de productie is € 157 mln., het indirecte effect is
geschat op € 53 mln.
• In december ‘19 voorspelde ING voor Flevoland een
BRP groei van 2,4% in 2020
• Deze groei zal lager uitvallen. In de middenschatting
kosten de maatregelen in de periode t/m 1 juni de
Flevolandse economie al € 532 mln. Dit is 3,8% van
het jaarlijkse BRP.
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Effect op toegevoegde waarde
naar sector

Top 10 sectoren met grootste maandelijkse
negatieve effect op BRP (absoluut)

Negatief effect op
toegevoegde waarde

Detailhandel (niet in auto’s)

€ 26 mln.

• In Flevoland worden de detailhandel en uitzend

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

€ 21 mln.

Vervoer over land

€ 18 mln.

Groothandel en handelsbemiddeling

€ 17 mln.

Landbouw

€ 14 mln.

Restaurants en cafés

€ 14 mln.

Reisbureaus, reisorganisatie en -info

€ 10 mln.

Autohandel en -reparatie

€ 8 mln.

Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.

€ 7 mln.

Holdings en managementadviesbureaus

€ 7 mln.

Top 5 sectoren met grootste
maandelijkse negatieve effect
op BRP (relatief)

Negatieve effect op
toegevoegde waarde,
% van totaal sector

Sport en recreatie

7,6%

Reisbureaus, reisorganisatie en -info

7,6%

Logiesverstrekking

7,6%

Creatieve diensten, kunst en amusement

7,1%

Bibliotheken, archieven, musea en dergelijke

6,8%

branche in absolute zin het hardst geraakt.
• Sectoren als sport en recreatie, logiesverstrekking,
creatieve diensten, kunst en amusement staan niet
bij de sectoren met de grootste impact, doordat deze
in absolute zin kleiner zijn. Relatief gezien zijn dit
juist de sectoren waar de effecten het grootst zijn
(tabel onder). Maandelijkse toegevoegde waarde
verdwijnt bijna volledig!
• In dienstverlenende sectoren zijn de indirecte
effecten belangrijk. Bij de uitzendbureaus is dit ruim
• Conform de CPB scenario’s worden industriële
sectoren in Flevoland minder hard geraakt.

Bron: SEO (2020)
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30% van het verlies aan toegevoegde waarde.



Effect coronacrisis op de Flevo
landse werkgelegenheid
• Circa 29% van de banen in Flevoland wordt geraakt
in de middenschatting (bovengrens: 38%). Dit betreft
55.100 banen*.
• In het meest ongunstige geval worden bijna 75.000
banen geraakt, dit betreft zo’n 38% van het totaal in
Flevoland.
• Dit betekent niet automatisch dat al deze banen
verloren gaan.
• De coronacrisis raakt in Flevoland procentueel een
groter aantal banen dan in NL (24%). Sectoren als de

Potentiële effect op werkgelegenheid Flevoland (in banen)

0
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000
-60.000
-70.000
-80.000

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

-34.500

-55.100
-74.400

* In de SEO-studie is gewerkt met CBS-cijfers, terwijl de provincie
in een eerdere analyse werkte met LISA-cijfers. Aantallen in deze
rapportage komen hierdoor – en door de gekozen benadering – niet
altijd helemaal overeen met de eerdere publicatie van de provincie.
Op hoofdlijnen en qua sectorbeeld schetsen de SEO-cijfers eenzelfde
beeld als eerder gemeld door de provincie.

groot- en detailhandel en de uitzendbranche hebben
een relatief groot aandeel in de Flevolandse economie.
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Effecten op werkgelegenheid
naar sector

Top-10 sectoren met grootste effect op de werkgelegenheid*
Top 10 sectoren met grootste effect op
banen (absoluut)

Totaal effect banen
(direct en indirect)

geraakt door de coronacrisis (bijna 29% van totaal).

Detailhandel (niet in auto’s)

11.000

Hiervan worden zo’n 45.000 banen direct geraakt, en

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

7.900

circa 10.000 indirect.

Restaurants en cafés

6.500

Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.

3.900

en restaurants en cafés gaat potentieel veel

Landbouw

3.000

werkgelegenheid verloren door de coronacrisis.

Autohandel en -reparatie

2.700

Logiesverstrekking

2.500

Vervoer over land

2.400

Groothandel en handelsbemiddeling

1.900

Sport en recreatie

1.700

• In totaal worden ruim 55.000 banen in Flevoland

• In de Flevolandse detailhandel, de uitzendbranche

• Dit betekent niet automatisch dat al deze banen
verloren gaan.

*Betreft middenschatting.
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Resultaten voor de gemeenten
in Flevoland

Effect per maand (% van BRP)

-1,3%

Almere
€ -12
€ -20

Noordoostpolder

-2,1%
-2,5%

€ -87

Dronten

-1,7%

€ -12 mln. en € -87 mln. per gemeente.

€ -36

Zeewolde
-2,0%

Lelystad

Urk

-1,6%

in Flevoland. In absolute zin varieert dit tussen de

variërend van 3.100 banen op Urk tot 23.200 banen in

Almere

-1,5%

tot 2,1% van het BRP per maand voor de gemeenten

€ -35

Lelystad

-1,4%

• De middenschatting voorziet een krimp van 1,3%

• In elke gemeente wordt de werkgelegenheid geraakt,

Effect per maand (toegevoegde waarde, in mln.)

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

Urk

Dronten

Noordoostpolder
€ -19 Zeewolde

€ -100

€ -80

€ -60

€ -40

€ -20

€0

Almere.
Effect op werkgelegenheid (in banen, middenschatting)

0

Zeewolde

Noordoostpolder

Dronten

-5.000
-10.000

-4.900

-5.800

Urk

Almere

-3.100
-8.900

-9.300

-15.000

Lelystad

-20.000
-25.000

-23.200

* De resultaten op provincieniveau zijn obv economische activiteit verdeeld over de gemeenten. Hierdoor is er sprake van een grotere onzekerheidsmarge. Op deze pagina wordt de middenschatting getoond; voor de bandbreedtes per gemeente zie bijlage
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Meer dan de helft van de Flevo
landers met een baan werkt
buiten de eigen provincie (51,5%),
waardoor Flevoland gevoelig is
voor de economische ontwikke
ling in omliggende regio’s.

Verdeling van Flevolandse banen buiten Flevoland naar provincie, 2018

Groningen
Friesland

Overijssel
11%

Drenthe
Zuid-Holland
Zeeland

NoordHolland
43%

Noord-Brabant
Limburg

104.000 Flevolanders werken buiten Flevoland (51,5%),

Gelderland
25%

Utrecht
9%

waarvan er ruim 45.000 in Noord-Holland (43%) werken
en bijna 26.000 in Gelderland.
Amsterdam en Haarlemmermeer (o.a. Schiphol) zijn
goed voor 30.000 banen van inwoners van Flevoland.
Van deze 30.000 banen wordt 84% opgevuld door
inwoners van Almere.

Gemeenten met de meeste werkenden uit Flevoland, 2018

Amsterdam

24.600

Haarlemmermeer
Arnhem
Apeldoorn
Zwolle
Utrecht (gemeente)
Hilversum
Harderwijk
0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Aantal banen van inwoners Flevoland
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Beroepsbevolking in Flevoland
is relatief kwetsbaar
• Flevoland is de regio waarin in de periode 2008-2016
de grootste schommelingen in de werkloosheid
voorkwamen. In de periode 2008–2014 was de
stijging alleen in de regio Den Haag grote. Na 2014
was Flevoland de regio met de grootste daling. Dit
is ondanks de groei van de economie en de sterke
toename in arbeidsproductiviteit.
• Gedeeltelijk kan dit verklaard worden door een relatief jonge bevolking: de werkloosheid onder jongeren

Werkloosheid varieert het meest in Flevoland
Ontwikkeling werkloosheid, 2014 t.o.v. 2008

Agglomeratie ‘s-Gravenhage
Flevoland
Groot-Rijnmond
Zaanstreek
Noord-Friesland
Zuidoost-Friesland
Delfzijl en omgeving
Overig Groningen

0

is meer conjunctuurgevoelig. Echter, ook in andere

1

2

3

4

5

6
%-punt

leeftijdscategorieën is de toename in de periode
2008–2014 en de afname in de periode na 2014 groter
dan gemiddeld in Nederland.
• Deze schommelingen zijn niet zichtbaar in de
bbp-ontwikkeling van Flevoland. Het CBS verklaart
dit doordat een relatief groot gedeelte van de
Flevolandse bevolking buiten Flevoland werkt,
bijvoorbeeld in Amsterdam. Het CBS geeft aan dat

Ontwikkeling werkloosheid, 2016 t.o.v. 2014

Delfzijl en omgeving
Noord-Limburg
Flevoland

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0
%-punt

de ontwikkeling van het bbp in bijvoorbeeld
Amsterdam derhalve sterk kan samenhangen met de
ontwikkeling van de werkloosheid in Flevoland.
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Eerste gevolgen zijn zichtbaar in
WW-cijfers van maart

WW-Uitkeringen

Stand huidige maand Stand vorige maand
(Maart 2020)
(Feb 2020)

Maand mutatie
(in%)

Stand vorig jaar
(Maart 2019)

Nederland

250.368

240.158

4,3%

267.667

Provincie Flevoland

6.950

6.619

5,0%

7.754

Dat is 3,1% van de Flevolandse beroepsbevolking

Almere

3.920

3.686

6,3%

4.325

(nog altijd lager dan maart vorig jaar).

Dronten

559

546

2,4%

662

Lelystad

1.357

1.304

4,1%

1.513

Noordoostpolder

682

666

2,4%

787

Urk

52

55

-5,5%

99

Zeewolde

380

362

5,0%

368

• Eind maart telde Flevoland 6.950 WW-uitkeringen.

• Het aantal WW-uitkeringen nam in maart met 5%
toe ten opzichte van februari (NL: 4,3%)
• Er is vooral instroom in de WW vanuit de horeca,
de uitzendbranche en ook van winkelpersoneel en
chauffeurs.
• In Almere is er procentueel de sterkste groei van
het aantal WW-uitkeringen
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Tot slot
Relatie met andere studies
SEO heeft recentelijk volgens dezelfde methodiek
analyses uitgevoerd voor de regio’s Groot-Amsterdam
en de MRA.
• Voor Amsterdam geldt dat het effect wordt geschat
op € -1,7 mld. in termen van toegevoegde waarde
per maand in de middenschatting. Circa 31% van de
banen wordt geraakt (oververtegenwoordiging horeca
en logies).
• Voor de MRA geldt dat het effect wordt geschat op
€ -2,3 mld. in termen van toegevoegde waarde per
maand in de middenschatting. Circa 28% van de
banen wordt geraakt.
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Opgesteld door Onderzoek en Beleidsinformatie,
afdeling Strategie & Beleid, provincie Flevoland
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Bijlagen
Bijlage 1: Methode SEO
Bijlage 2: Resultaten Almere
Bijlage 3: Resultaten Lelystad
Bijlage 4: Resultaten Dronten
Bijlage 5: Resultaten Noordoostpolder
Bijlage 6: Resultaten Urk
Bijlage 7: Resultaten Zeewolde
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Bijlage 1: methode SEO
• Voor de verklaring van de directe effecten zijn de

en bestaat uit 80 sectoren. Het geeft aan in welke

• Per sector is een analyse gemaakt van het effect van

volgende mechanismen van belang:

mate sectoren afhankelijk zijn van elkaar via toe

de maatregelen op de productie, de vraaguitval via

·

Beperking productie door restricties

levering en afname van goederen en diensten.

de export en productieverlies door inefficiëntie

·

Beperking export waardoor vraag wegvalt en

·

• De schaal van dit model is door SEO aangepast door

• Deze analyse maakt gebruik van deelrapporten

productieketens verstoord kunnen raken

te kijken naar de relatieve omvang van deze sectoren

van instituten, banken en brancheorganisaties.

Verlies aan productiviteit door uitval werknemers

in Flevoland en haar gemeenten.

Deze mate van onzekerheid van de schattingen is

en minder efficiënte werkwijze
• Begrip van de relaties tussen sectoren is van belang

• Deze correctie is uitgevoerd op basis van het relatieve aandeel van de sectoren in termen van omzet.

groot. Daarom worden de resultaten gepresenteerd
met een bandbreedte.

om onderscheid te kunnen maken tussen directe en

Waar de omzet niet op het juiste detailniveau bekend

• Deze schattingen zijn dus geen prognose. Het resul-

indirecte effecten van de coronacrisis

was, is gecorrigeerd op basis het relatieve aandeel in

taat is een globale schatting omgeven door onze-

·

de werkgelegenheid.

kerheid (bandbreedte). De daadwerkelijke effecten

opgelegd in het kader van de bestrijding van

·

• Deze studie analyseert de korte termijn effecten

het virus zoals het sluiten van winkels, kantoren,

van de maatregelen. We berekenen het verlies aan

theaters en productielocaties

toegevoegde waarde voor elke maand dat de maat

Indirecte effecten ontstaan door vraaguitval of ge-

regelen voortduren. Ook kijken we naar het totale

brek aan grondstoffen en intermediaire producten
• De berekeningen voor dit rapport zijn uitgevoerd op

len en het verdere verloop van de crisis.

effect als de maatregelen voortduren tot 1 juni.
• Deze studie geeft een globale schatting van de ne-

basis van een input-output model van de economie

gatieve effecten van de coronacrisis op de economie

van Nederland en ‘vertaald’ naar de Flevolandse

van Flevoland. Er zijn geen specifieke meetgegevens

sectorstructuur. Dit model is opgesteld door het CBS

beschikbaar voor de krimp in productie per sector.

Bron: SEO (2020)

zullen sterk afhangen van de duur van de maatrege-
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Directe effecten ontstaan door de restricties



Bijlage 2: resultaten Almere
• In absolute zin ziet Almere een impact op het BRP
van tussen de € -52 mln. en € -121 mln. per maand dat
de maatregelen actief zijn.
• Van half maart tot en met 1 juni betekent dit een
impact van tussen de € -130 mln. tot € -306 mln.,
vertaald naar -2,1% tot -5,0% van het BRP.

Potentiële impact op werkgelegenheid Almere

0

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

-10.000
-20.000

-14.600

-30.000

-23.200
-31.300

-40.000

Middenschatting:
groothandel en handelsbemiddeling (€ -7 mln.) hard
geraakt
• De indirecte impact is groot in de sectoren uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (€ -3 mln.) en
exploitatie van onroerend goed (€ -2 mln.).
• Impact op werkgelegenheid: 23.200 banen. Vooral in
de detailhandel, uitzendbranche en restaurants en
cafés.
* De resultaten op provincieniveau zijn obv economische activiteit
verdeeld over de gemeenten. Hierdoor is er sprake van een grotere
onzekerheidsmarge

Top 10 hardst geraakte sectoren in
banen (middenschatting)

Impact op
werkgelegenheid (in banen)

Detailhandel (niet in auto’s)

5250

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

3300

Restaurants en cafés

2900

Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.

1650

Autohandel en -reparatie

1300

Logiesverstrekking

1150

Groothandel en handelsbemiddeling

900

Vervoer over land

850

Sport en recreatie

800

Overige persoonlijke dienstverlening

650

Effect

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

Effect toegevoegde waarde per maand

Absoluut: € -52 mln.
% van BRP: -0,8 %

Absoluut: € -87 mln.
% van BRP: -1,4 %

Absoluut: € -121 mln.
% van BRP: -2,0 %

Effect toegevoegde waarde t/m 1 juni

Absoluut: € -130 mln.
% van BRP: -2,1 %

Absoluut: € -220 mln.
% van BRP: -3,6 %

Absoluut: € -306 mln.
% van BRP: -5,0 %
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• Direct worden de detailhandel (€ -13 mln.) en



Bijlage 3: resultaten Lelystad
• In absolute zin ziet Lelystad een impact op het BRP
van tussen de € -20 mln. en € -49 mln. per maand dat
de maatregelen actief zijn.
• Van half maart tot en met 1 juni betekent dit een
impact van tussen de € -52 mln. tot € -123 mln.,
vertaald naar -1,8% tot -4,4% van het BRP.

Potentiële impact op werkgelegenheid Lelystad

0
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
-12.000
-14.000

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

-5.700
-8.900
-12.100

Middenschatting:
over land (€ -3 mln.) hard geraakt
• De indirecte impact is groot in de sectoren exploitatie
van onroerend goed (€ -1 mln.) en uitzendbureaus en
arbeidsbemiddeling (€ -1 mln.).
• Impact op werkgelegenheid: 8.980 banen. Vooral
in de detailhandel, bij restaurants en cafés en de
uitzendbranche.
* De resultaten op provincieniveau zijn obv economische activiteit
verdeeld over de gemeenten. Hierdoor is er sprake van een grotere
onzekerheidsmarge

Top 10 hardst geraakte sectoren in
banen (middenschatting)

Impact op
werkgelegenheid (in banen)

Detailhandel (niet in auto’s)

1950

Restaurants en cafés

1250

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

850

Autohandel en -reparatie

500

Logiesverstrekking

500

Sport en recreatie

450

Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.

450

Vervoer over land

400

Groothandel en handelsbemiddeling

350

Creatieve diensten, kunst en amusement

250

Effect

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

Effect toegevoegde waarde per maand

Absoluut: € -20 mln.
% van BRP: -0,7 %

Absoluut: € -35 mln.
% van BRP: -1,3 %

Absoluut: € -49 mln.
% van BRP: -1,8 %

Effect toegevoegde waarde t/m 1 juni

Absoluut: € -52 mln.
% van BRP: -1,8 %

Absoluut: € -88 mln.
% van BRP: -3,2 %

Absoluut: € -123 mln.
% van BRP: -4,4 %
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• Direct worden de detailhandel (€ -5 mln.) en vervoer



Bijlage 4: resultaten Dronten
• In absolute zin ziet Dronten een impact op het BRP
van tussen de € -12 mln. en € -28 mln. per maand dat
de maatregelen actief zijn.
• Van half maart tot en met 1 juni betekent dit een

Potentiële impact op werkgelegenheid Dronten

0

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

-2.000
-4.000

impact van tussen de € -31 mln. tot € -72 mln.,

-6.000

vertaald naar -2,5% tot -5,7% van het BRP.

-8.000

-3.600
-5.800
-7.700

-10.000

Middenschatting:
(€ -3 mln.) en landbouw (€ -2 mln.).
• De indirecte impact is groot in de sectoren exploitatie
van onroerend goed (€ -1 mln.) en uitzendbureaus en
arbeidsbemiddeling (€ -1 mln.).
• Impact op werkgelegenheid: 5.750 banen. Vooral in
de detailhandel, de uitzendbranche en restaurants
en cafés.
* De resultaten op provincieniveau zijn obv economische activiteit
verdeeld over de gemeenten. Hierdoor is er sprake van een grotere
onzekerheidsmarge

Top 10 hardst geraakte sectoren in
banen (middenschatting)

Impact op
werkgelegenheid (in banen)

Detailhandel (niet in auto’s)

1150

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

900

Restaurants en cafés

600

Landbouw

550

Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.

450

Sport en recreatie

300

Autohandel en -reparatie

300

Logiesverstrekking

250

Groothandel en handelsbemiddeling

200

Creatieve diensten, kunst en amusement

200

Effect

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

Effect toegevoegde waarde per maand

Absoluut: € -12 mln.
% van BRP: -1,0 %

Absoluut: € -20 mln.
% van BRP: -1,6 %

Absoluut: € -28 mln.
% van BRP: -2,3 %

Effect toegevoegde waarde t/m 1 juni

Absoluut: € -31 mln.
% van BRP: -2,5 %

Absoluut: € -52 mln.
% van BRP: -4,1 %

Absoluut: € -72 mln.
% van BRP: -5,7 %
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• Directe effecten zijn voelbaar in de detailhandel



Bijlage 5: resultaten Noordoostpolder
• In absolute zin ziet de Noordoostpolder een impact
op het BRP van tussen de € -21 mln. en € -50 mln. per
maand dat de maatregelen actief zijn.
• Van half maart tot en met 1 juni betekent dit een
impact van tussen de € -54 mln. tot € -125 mln.,
vertaald naar -2,6% tot -6,1% van het BRP.

Potentiële impact op werkgelegenheid Noordoostpolder

0

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

-5.000
-10.000

-5.700
-9.300
-12.600

-15.000

Middenschatting:
(€ -5 mln.) en uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling
(€ -4 mln.).
• De indirecte impact is groot in de sectoren landbouw
(€ -2 mln.) en uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling
(€ -2 mln.).
• Impact op werkgelegenheid: 9.250 banen. Vooral in de
uitzendbranche, de landbouw en detailhandel.
* De resultaten op provincieniveau zijn obv economische activiteit
verdeeld over de gemeenten. Hierdoor is er sprake van een grotere
onzekerheidsmarge

Top 10 hardst geraakte sectoren in
banen (middenschatting)

Impact op
werkgelegenheid (in banen)

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

2050

Landbouw

1700

Detailhandel (niet in auto’s)

1200

Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.

1000

Restaurants en cafés

650

Autohandel en -reparatie

300

Logiesverstrekking

250

Vervoer over land

250

Groothandel en handelsbemiddeling

200

Holdings en managementadviesbureaus

150

Effect

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

Effect toegevoegde waarde per maand

Absoluut: € -21 mln.
% van BRP: -1,0 %

Absoluut: € -36 mln.
% van BRP: -1,7 %

Absoluut: € -50 mln.
% van BRP: -2,4 %

Effect toegevoegde waarde t/m 1 juni

Absoluut: € -54 mln.
% van BRP: -2,6 %

Absoluut: € -91 mln.
% van BRP: -4,4 %

Absoluut: € -125 mln.
% van BRP: -6,1 %
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• Directe effecten zijn voelbaar in de landbouw



Bijlage 6: resultaten Urk
tussen de € -6 mln. en € -18 mln. per maand dat de
maatregelen actief zijn.
• Van half maart tot en met 1 juni betekent dit een

Potentiële impact op werkgelegenheid Urk

0

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

-1.000
-2.000

impact van tussen de € -16 mln. tot € -46 mln.,

-3.000

vertaald naar -1,9% tot -5,4% van het BRP.

-4.000

-1.800
-3.100

-5.000

-4.300

Middenschatting:
• Directe effecten zijn voelbaar in de detailhandel
(€ -2 mln.) en vervoer over land (€ -1 mln.).
• De indirecte impact is groot in de sectoren voedingsmiddelenindustrie (€ -0,3 mln.) en uitzendbureaus en
arbeidsbemiddeling (€ -0,3 mln.).
• Impact op werkgelegenheid: 3.100 banen. Vooral in
de sectoren detailhandel, de uitzendbranche en
restaurants en cafés.
* De resultaten op provincieniveau zijn obv economische activiteit
verdeeld over de gemeenten. Hierdoor is er sprake van een grotere
onzekerheidsmarge

Top 10 hardst geraakte sectoren in
banen (middenschatting)

Impact op
werkgelegenheid (in banen)

Detailhandel (niet in auto’s)

800

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

350

Restaurants en cafés

250

Vervoer over land

250

Autohandel en -reparatie

200

Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.

150

Groothandel en handelsbemiddeling

150

Overige persoonlijke dienstverlening

100

Landbouw

100

Logiesverstrekking

100

Effect

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

Effect toegevoegde waarde per maand

Absoluut: € -6 mln.
% van BRP: -0,8 %

Absoluut: € -12 mln.
% van BRP: -1,5 %

Absoluut: € -18 mln.
% van BRP: -2,2 %

Effect toegevoegde waarde t/m 1 juni

Absoluut: € -16 mln.
% van BRP: -1,9 %

Absoluut: € -31 mln.
% van BRP: -3,7 %

Absoluut: € -46 mln.
% van BRP: -5,4 %
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• In absolute zin ziet Urk een impact op het BRP van



Bijlage 7: resultaten Zeewolde
• In absolute waarden ziet Zeewolde een impact van
tussen de € -12 mln. en € -25 mln. per maand dat de
maatregelen actief zijn.
• Van half maart tot en met 1 juni betekent dit een
impact van tussen de € -31 mln. tot € -64 mln.,
vertaald naar -3,5% tot -7,2% van het BRP.

Potentiële impact op werkgelegenheid Zeewolde

0

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

-2.000
-4.000

-3.300

-6.000

-4.900

-6.300

-8.000

Middenschatting:
over land (€ -3 mln.) en Restaurants en cafés
(€ -2 mln.).
• De indirecte impact is groot in de landbouw
(€ -1 mln.) en exploitatie van onroerend goed
(€ -1 mln.).
• Impact op werkgelegenheid: 4.853 banen. Vooral in
de sectoren detailhandel, uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling en restaurants en cafés.
* De resultaten op provincieniveau zijn obv economische activiteit
verdeeld over de gemeenten. Hierdoor is er sprake van een grotere
onzekerheidsmarge

Top 10 hardst geraakte sectoren in
banen (middenschatting)

Impact op
werkgelegenheid (in banen)

Restaurants en cafés

850

Detailhandel (niet in auto’s)

650

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

550

Vervoer over land

500

Landbouw

450

Logiesverstrekking

300

Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.

250

Autohandel en -reparatie

150

Sport en recreatie

150

Groothandel en handelsbemiddeling

100

Effect

Ondergrens

Middenschatting

Bovengrens

Effect toegevoegde waarde per maand

Absoluut: € -12 mln.
% van BRP: -1,4 %

Absoluut: € -19 mln.
% van BRP: -2,1 %

Absoluut: € -25 mln.
% van BRP: -2,9 %

Effect toegevoegde waarde t/m 1 juni

Absoluut: € -31 mln.
% van BRP: -3,5 %

Absoluut: € -48 mln.
% van BRP: -5,4 %

Absoluut: € -64 mln.
% van BRP: -7,2 %
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• Directe effecten zijn voelbaar in de sectoren vervoer

