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Recreatie en Toerisme 

 

 

Geachte mevrouw Keijzer, 

  

De toerisme- en recreatiesector wordt door de noodzakelijke maatregelen die het kabinet treft om 

het corona-virus in te dammen hard getroffen. Nu ook het kabinet aangeeft dat de maatregelen 

over de meivakantie heengetrokken worden zien ondernemers hun omzetten verdampen. Hoewel 

zeer noodzakelijk voor het bestrijden van het virus komen bedrijven en vele banen daarmee op het 

spel te staan.   

  

Donderdag 2 april hebben de gedeputeerden van Recreatie en Toerisme van de 12 provincies 

elkaar gesproken over de ontstane situatie door de getroffen overheidsmaatregelen en de gevolgen 

daarvan voor de toeristische sector. Wij maken ons grote zorgen over het effect op korte en 

langere termijn voor deze voor de landelijke en regionale economie en werkgelegenheid zeer 

belangrijke sector.  

  

Wij hebben besloten onze zorg met u te delen en vragen uw aandacht voor de volgende drie 

zaken:  

  

Verschaf de recreatiesector toegang tot de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 

sectoren COVID-19.  

Als gevolg van de opgelegde maatregelen, zoals het sluiten van eet en drinkgelegenheden en 

centrale voorzieningen, de oproep om thuis te blijven en niet te reizen en het advies geen 

vakanties te boeken met Pasen en voor de meivakantie, vinden er geen boekingen meer plaats en 

worden vakanties en evenementen geannuleerd. De provincies pleiten niet voor een landelijke 

sluiting van verblijfsrecreatie. Maar de sector zit min of meer op slot en wordt net als de horeca- en 

retailsector, zoals kledingwinkels, rechtstreeks getroffen door de Rijksmaatregelen. Wij steunen 

dan ook de oproep die Hiswa-Recron aan u heeft gedaan, per brief van 31 maart, en doen een 
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dringend beroep op u om de gevraagde SBI-codes voor de vrijetijdssector toe te voegen aan de 

TGOS regeling.  

 

Realiseer een landelijk garantiefonds. 

In het verlengde van de hierboven genoemde gevolgen van de maatregelen op het boekingsgedrag 

van de consumenten, vragen wij uw aandacht voor de gevolgen van annuleringen op de 

liquiditeitspositie van de ondernemers. Het verdient de voorkeur dat consumenten gebruik maken 

van door ondernemers uit te geven vouchers, om later alsnog de vakantie te laten plaatsvinden, 

maar om zoveel mogelijk te voorkomen dat bedrijven tussentijds failliet gaan is een vorm van 

garantie/borgstelling door het Rijk gewenst.  

  

Stel een gezamenlijke Taskforce Vrijetijdseconomie- COVID-19 in. 

Gezien de ernst van de gevolgen van COVID-19 voor de toeristische sector en het belang van 

goede maatregelen, snelle acties en vooral goede afstemming tussen overheden en de betrokken 

sectoren, pleiten wij voor het instellen van een Taskforce, gevormd door een vertegenwoordiging 

van uw ministerie,  Gastvrij Nederland en nader te bepalen organisaties. De provincies zijn graag 

bereid hier ook zitting in te nemen. Ook kan aangesloten worden bij het Marketing hersteloffensief 

van het NBTC. 

  

Tot slot zijn de provincies  van mening dat de toerisme- en recreatiesector niet in de kou kan 

komen te staan. Graag denken en doen wij actief langs bovenstaande gedachtenlijnen mee om er 

ook voor deze ondernemers als overheden gezamenlijk te zijn in moeilijke tijden.   

  

Met vriendelijke groet, 

Namens de gedeputeerden Recreatie en Toerisme van de 12 provincies, 

 

Martijn van Gruijthuijsen 
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