
1,5m 

COVID-19 Monitor Flevoland
Actueel beeld van de impact van het COVID-19 virus in Flevoland

INLEIDING

CORONA IN FLEVOLAND

INHOUDSOPGAVE

ECONOMISCHE IMPACT

CULTUUR

RECREATIE, TOERISME & SPORT

INFRASTRUCTURELE PROJECTEN

ZORG

MOBILITEIT

FINANCIËLE PERSPECTIEF

Versie 14 december 2021



2

Inleiding

De coronacrisis is zeer ingrijpend en raakt iedereen. In Flevoland 
zijn - net als elders in Nederland en op de wereld - maatregelen 
getroffen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Die 
maatregelen raken Flevolandse inwoners, bedrijven en instellingen diep 
en hebben grote invloed op veel sectoren waar de provincie (mede) een 
verantwoordelijkheid voor heeft. Daarom houden we zicht op die sectoren 
en houden we zicht op onze samenleving en de mensen die in Flevoland 
wonen en werken. Op die manier proberen we, samen met partners, hulp 
en ondersteuning te bieden aan mensen, instellingen en bedrijven die 
dat nodig hebben. Het zijn inspanningen die ongetwijfeld een lange adem 
vragen, omdat de effecten van deze crisis nog lang voelbaar en zichtbaar 
zullen zijn. 

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.

• Doel van deze monitor is het informeren van de samenleving en 
Provinciale Staten over de impact van de corona-crisis op Flevoland én 
informeren over de maatregelen die de provincie Flevoland treft om de 
gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te verzachten. 

• Disclaimer: voor deze monitor zijn we grotendeels afhankelijk van 
databronnen van anderen. Getracht is zoveel mogelijk actuele data 
op te nemen. Op het Feitelijk Flevoland - COVID-19 Dashboard worden 
beschikbare relevante indicatoren continu up-to-date gehouden. 

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

https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard-covid/
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Corona in Flevoland

• Het aantal Flevolandse COVID-19 besmettingen en het aantal ziekenhuis-
opnamen ontwikkelen zich van dag tot dag. Omdat deze per dag ver-
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
· Dashboard GGD Flevoland
· RIVM COVID-19 data
· ESRI NL COVID-19 Hub
· Corona dashboard Rijksoverheid

Derde Coronapeiling: Wat betekent Corona voor Flevolanders?
Door de corona-uitbraak is het leven van veel mensen ingrijpend veranderd. 
Daarom heeft de provincie Flevoland, in samenwerking met haar gemeen-
ten, in september 2020, mei 2021 en november 2021 onderzoeken uitgevoerd 
naar de invloed van corona op het dagelijkse leven. Via een peiling is aan 
mensen gevraagd hoe hun dagelijks leven is veranderd en hoe ze tegen 
deze veranderingen aankijken. De resultaten van het derde onderzoek wor-
den begin 2022 verwacht. Hierin wordt ook teruggeblikt op de uitkomsten 
uit de eerdere onderzoeken. Het onderzoek is een aanvulling op de onder-
zoeken die door de GGD en andere landelijke instanties worden uitgevoerd. 
In het onderzoek komen tal van onderwerpen aan bod, zoals de situatie in 
het eigen huishouden en gezin, de invloed van corona op de buurt en de 
samenleving en hoe corona het leven in de toekomst nog kan veranderen. 

Bronnen: RIVM www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard-covid
https://www.eengezonderflevoland.nl/2020/06/10/dashboard-coronavirus/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://experience.arcgis.com/experience/ea064047519040469acb8da05c0f100d
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
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Zorg

• Met de toegenomen besmettingen zijn ook de zorgen in de verpleeg-, 
verzorgingshuizen en thuiszorg groter geworden. De situatie is per 
organisatie erg verschillend maar in sommige gevallen betekent dit dat 
roosters nauwelijks meer rondkomen. Het project ‘Extra handen voor 
de zorg’ is inmiddels afgerond, medewerkers met zorgachtergrond zijn 
overgedragen aan de Nationale Zorgreserve en vrijwilligers zonder zorg-
achtergrond kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Met beide partijen 
wordt in Flevoland de samenwerking gezocht om zorgorganisaties zoveel 
mogelijk te ondersteunen.
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Cultuur

• 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 regelmatig over de gevolgen van de 
coronacrisis voor de culturele sector en hoe deze beperkt kunnen 
worden. 

• Gedeputeerde Staten (GS) hebben in juni 2020 besloten tot het instellen 
van subsidies om de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele 
infrastructuur in Flevoland zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is toen 
een bedrag van € 965.000 beschikbaar gesteld uit het Corona noodfonds, 
inclusief proceskosten. Aan het eind van het jaar was ruim de helft van 
het budget benut.

Covid-regelingen Cultuur 2021:
• Omdat de coronacrisis nog niet voorbij was, hebben GS in maart 2021 

besloten de sector in 2021 te blijven ondersteunen. De twee regelin-
gen uit 2020 voor provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen en 
amateurkunstverenigingen stonden open tot en met eind september 
2021. Ook de in april 2021 opengestelde Flevolandse Balkonscèneregeling 
voor individuele makers is per 1 oktober gesloten; het budget hiervan is 
helemaal uitgeput.

Cofinanciering provincie – gemeente
• De incidentele subsidies voor cofinanciering voor (film)theaters en 

musea, staat nu ook open voor poppodia. Deze subsidie is beschikbaar 
totdat het subsidieplafond van € 500.000 is bereikt.. Voorwaarde voor 
een provinciale bijdrage is dat de gemeente eenzelfde bedrag bijdraagt 
om coronaschade te beperken. 

• Vanwege de coronacrisis heeft het Rijk eind 2020 de provincies gecom-
penseerd voor de extra kosten die zij gemaakt hebben om de primair 
door de provincie gesubsidieerde culturele instellingen te compenseren. 
Het gaat hierbij om inkomsten die deze instellingen zijn misgelopen in 
de periode begin maart tot 1 juni 2020 vanwege de coronamaatregelen 
van het kabinet. Het Rijk heeft de provincie hiervoor een specifieke 
uitkering toegekend van ruim 400.000 euro. In 2020 is een deel hiervan 
ingezet voor erfgoedpark Batavialand. Het restant wordt in 2021 aan de 
betrokken organisaties uitgekeerd middels een incidentele subsidie.

• Begin 2021 is in IPO-verband ook een inventarisatie gedaan over de 
misgelopen inkomsten / coronaschade over de tweede helft van 2020. De 
uitkomst daarvan heeft geresulteerd in een nieuwe specifieke uitkering 
vanuit het ministerie voor de Coronaschade van afgerond € 300.000.  
Om dit net als bij de ronde over maart tot juni 2020 beschikbaar te stel-
len aan de betrokken instellingen, krijgen zij weer de mogelijkheid om 
een incidentele subsidie bij de provincie aan te vragen ter compensatie 
van de geleden schade. 

• Eind november 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BzK) 
bekendgemaakt ook de coronaschade over 2021 te vergoeden. Het Rijk 
zal de compensatie over 2021 in 2022 in de vorm van een algemene uitke-
ring toekennen aan de provincies.
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Recreatie, toerisme en sport

• Sinds 28 november 2021 zijn maatregelingen van kracht geworden 
die wederom van grote invloed zijn op de diverse ondernemingen 
binnen de vrijetijdssector. Alle vestigingen waaronder horeca, musea, 
attractieparken etc. zijn gesloten van 17.00 tot 5.00 uur. Daarnaast 
zijn afstandsregels van kracht die grote gevolgen hebben voor 
groepsactiviteiten en -bijeenkomsten (zowel zakelijk als recreatief).

• Er is onder regie van het Ministerie EZK een landelijke Taskforce 
Gastvrijheidssector opgezet met als doel de samenwerking tussen ver-
schillende partijen te versterken. Deze Taskforce benoemt gezamenlijke 
doelen (korte en (middel)lange termijn) voor de gastvrijheidssector en 
voert concrete acties in samenwerking uit. De volgende partijen zijn be-
stuurlijk vertegenwoordigd in de landelijke Taskforce Gastvrijheidssector: 
EZK, IPO, VNG, NBTC, Gastvrij Nederland, HISWA RECRON, KHN, De Club 
van Elf en CELTH. Naast allerlei korte termijn acties is er ingezet op de 
herijking van de Actieagenda Bestemming Nederland 2030. 
Door alle samenwerkende partijen wordt nu gewerkt aan het uitvoerings-
plan voor de komende jaren. De vrijetijdseconomie is onderdeel ge-
worden van IPO- Regionale Economie. Voor de vrijetijdseconomie wordt 
daarom een gezamenlijke agenda opgezet. 

• In samenwerking met Provincie Gelderland, Friesland, Overijssel, 
Utrecht en Gastvrije Randmeren en Verenigde Zuiderzeegemeenten 
zijn verschillende bestuurlijk gesprekken geweest met aanbieders 
Varend Erfgoed (Bruine Vloot/botterschepen) over de gevolgen van de 
COVID-19-crisis voor deze sector. Er is in gezamenlijkheid (provinciale 
en lokale overheden) een plan van aanpak geschreven hoe het Varend 
Erfgoed op middellange en lange termijn als nationaal icoon onderdeel 
kan worden van de (inter)nationale marketingstrategie (onder leiding 
van NBTC). Daarnaast heeft Provincie Flevoland heeft samen met 
Provincie Overijssel en Provincie Friesland ingestemd gezamenlijk een 
onderzoek te financieren. In dit onderzoek wordt onderzoek gedaan 
naar de mogelijke financieringsmogelijkheden (fonds) voor een 
toekomstbestendige Bruine Vloot. De uitkomsten worden verwacht eind 
2021. Verschillende initiatieven zijn gebundeld in een lobby-document 
die via verschillende kanalen wordt gedeeld met het Rijk. 

• In samenwerking met Horizon Flevoland en Visit Flevoland is er invulling 
gegeven hoe de bestaande voucherregeling (Horizon Flevoland) ook 
in te zetten voor de vrijetijdssector om toeristische ondernemers te 
ondersteunen bij het verkennen van nieuwe verdienmodellen. Ook 
wordt er op dit moment extra communicatie ingezet om ondernemers 
uit de vrijetijdssector optimaal op de hoogte te brengen over het MBK 
schakelteam. 



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/16/herijkte-actieagenda-voor-de-gastvrijheidssector
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Recreatie, toerisme en sport

• De volle linie van sport- en beweegsector is in 2020 en eerste 6 maanden 
van 2021 grotendeels stil gevallen. Onder andere trainingen, competities, 
sportevenementen, sportscholen, zwemlessen, talentprogramma’s, be-
wegingsonderwijs; slechts de jeugd kan nog beperkt bewegen in georga-
niseerd verband. 

• Er is een landelijk kennisconsortium Sport en Corona, alle landelijke 
kennis aangaande Corona en sport wordt hier centraal aangeboden op 
de website https://www.allesoversport.nl/sport-en-corona/.  

• Herstel van de sportsector alsook van de diverse gezondheidseffecten 
kan voor een deel pas plaatsvinden nadat er weer georganiseerd gesport 
en bewogen mag worden. Met de recente avondlockdown van november 
jl. is hier nog geen sprake van.

• Gevolgen van de coronacrisis op de sportsector:
· Volksgezondheid: Sport- en beweegdeelname van Nederlanders is 

sterk afgenomen. Bijna 52% van de volwassenen beweegt minder. 
Ruim 70% van de binnen-sporters is minder gaan bewegen of hele-
maal gestopt. 

· Volksgezondheid: Kwetsbare groepen zijn hard geraakt. Kinderen in 
de basisschoolleeftijd hebben in april 2020 een enorme terugval in 
sport- en beweegactiviteit laten zien (50%), veel meer dan kinderen in 
de middelbare schoolleeftijd (15%). Zelfde percentages zijn zichtbaar 
na 2e lockdown in 2021. De verwachting is dat een groot deel van de 
terugval zonder interventie blijvend zal zijn.

· Volksgezondheid: Gezondheidseffecten als gevolg van afgenomen 
sport- en beweegdeelname zullen later zichtbaar worden (overge-
wicht, inactiviteit, etc.). Als ook de moeilijkheid om kwetsbare groepen 
wederom aan het bewegen te krijgen.

· Achteruitgang van mentaal en fysiek welbevinden als gevolg van afge-
nomen sport- en beweeggedrag. 

· Financiën: Het omzetverlies in de sportsector bedraagt voor 2020 ca 
1.8 miljard euro. De 2e lockdown in 2021 zal dit verder doen verhogen. 
Met name de commerciële sportsector (sportscholen, sportevene-
menten en toeleveranciers) krijgt harde klappen. Sportverenigingen 
houden het hoofd boven water vanuit de vrijwilligerscultuur. 

· Financiële vraagstukken rondom exploitatie- en onderhoud van spor-
taccommodaties en voorzieningen zijn deels gecompenseerd vanuit 
Rijksregelingen. Mogelijk ontstaan er nieuwe exploitatie vraagstukken 
als gevolg van een terugloop in sportparticipatie.

• Om de sportsector in Flevoland te steunen hebben Gedeputeerde Staten 
eind 2020 Sportservice Flevoland de opdracht gegeven een programma 
samen te stellen om als ‘kickstart’ te dienen voor de sportsector met een 
looptijd van 2 jaar. Dit steunpakket had een omvang van €276.375 en werd 
gefinancierd vanuit de beschikbare ruimte uit de  Reserve Sport. De vraag 
naar praktische- en financiële ondersteuning steeg vanaf bekendwording 
(1 maart 2021) ver boven de omvang van het aanbod uit. Om tegemoet 
te komen aan de behoefte tot extra ondersteuning, hebben Provinciale 
Staten ter continuering en aanvulling van het steunpakket een incidente-
le bijdrage van € 425.00 beschikbaar gesteld.  

• Sportservice Flevoland heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke 
additionele activiteiten die gewenst zijn om de Flevolandse sportsector 
verder te herstellen alsmede een impuls te geven aan het stimuleren van 
een actieve leefstijl, voldoende bewegen en preventie in Flevoland. 

• Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat voldoende sport en bewegen 
en een gezond lichaamsgewicht van groot belang in de preventie en/of 
verloop van Corona.



https://www.allesoversport.nl/sport-en-corona/
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Economische impact

• MKB-deal: De provincie Flevoland heeft samen met 27 partners een 
aanvraag voor een MKB-deal ingediend bij het ministerie van EZK. Op 
26 november 2020 heeft staatssecretaris Mona Keijzer bekend gemaakt 
dat de aanvraag gehonoreerd is en heeft zij hiervoor een convenant 
met Flevoland ondertekend. De deal richt zich specifiek op het kleine 
MKB (2-10 personen). De komende periode wordt een MKB Schakelteam 
Flevoland ingericht dat de ondernemers gaat ondersteunen en ad-
viseren bij hun (crisis)vraagstukken. Op 1 september 2021 is het MKB 
Schakelteam gestart. Zes deskundige adviseurs gaan het kleine MKB de 
komende periode ondersteunen en adviseren bij vraagstukken op het 
gebied van  financiën, strategie, organisatie, marketing, personeel en 
uitvoering. Naast de zes adviseurs zijn ook zes ambassadeurs actief (uit 
elke gemeente 1 ambassadeur). 

Het MKB Schakelteam heeft een eerste kwartaalrapportage opgesteld 
voor de periode 1 september-1 december 2021. Er hebben zich in dit 
kwartaal 59 ondernemers via de website van het MKB Schakelteam 
aangemeld voor een gesprek en/of het invullen van de vitaliteitsscan. De 
adviseurs hebben met 34 ondernemers een adviesgesprek gevoerd. De 
kwartaalrapportage wordt in december aangeboden aan GS en PS.

• Binnen de arbeidsmarktregio Flevoland (het Regionaal werkbedrijf 
Flevoland) waren als Sectortafels gestart voor Techniek en Zorg&Welzijn 
en op 15 december 2021 is de Sectortafel Transport&Logistiek gestart. 
De Sectortafel Logistiek richt zich o.a. op de aanpak van het tekort aan 
personeel in de transport en logistiek.

• Door de crisis is een deel van de beroepsbevolking in Flevoland zijn/haar 
baan kwijtgeraakt. Tegelijkertijd is er in de zorg, techniek en logistiek een 
tekort aan personeel. Vanuit het Corona Noodfonds is  een budget van € 
1.000.000 beschikbaar gesteld voor een in te richten Flevolands scho-
lingsfonds. Met diverse partners, waaronder de onderwijsinstellingen, de 
gemeenten, UWV, Regionaal Werkbedrijf Flevoland wordt op dit moment 
gewerkt aan voorstellen voor concrete maatregelen die in het kader van 
het Flevolands scholingsfonds uitgevoerd kunnen worden. 
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Economische impact

• Bijdrage noodfonds “Afdekking Corona overbruggingslening Horizon”: De 
Corona-crisis treft het Flevolandse bedrijfsleven hard. De maatregelen 
vanuit het Rijk zijn helaas niet altijd afdoende om bepaalde categorie-
en mkb-ondernemingen te blijven helpen. De verwachting is dat in het 
komende half jaar vooral het, in de kern gezonde, innovatieve mkb en 
scale-ups  zonder bancaire financiering, dat tot op heden heeft kunnen 
interen op hun laatste reserves, liquiditeitsproblemen zullen krijgen. De 
huidige Rijksmaatregelen zullen juist voor deze categorie ondernemers, 
die een belangrijke ruggengraat vormen van de Flevolandse economie, 
niet meer voorzien in hun acute liquiditeitsbehoefte, m.n. voor finan-
cieringsbehoeften van boven de € 50.000.  Gedeputeerde Staten heeft 
een subsidie in de vorm van een lening van € 1.500.000 verstrekt aan de 
Aanjager B.V. (100% dochter van Horizon) waarmee deze onderneming 
Corona overbruggingsleningen kan verstrekken aan Flevolandse mkb-on-
dernemingen. De verwachting is dat het gros van de aanvragen tussen de 
€ 50.000 en de € 150.000 zullen zitten. Een risicoreservering van €375.000 
voor het gedeeltelijk afdekken van het risico op oninbare leningen 
komt ten laste van het €4.000.000 Noodfonds Corona. De periode om 
leningen aan ondernemers te verstrekken vanuit het fonds is verlengd 
tot en met 30 juni 2021, daarbij aansluitend bij de verlenging van het 
tijdelijke staatssteunkader voor COVID-19-maatregelen door de Europese 
Commissie.  

• Op 1 juli 2021 is de aanvraagtermijn voor de Corona-OverbruggingsLening 
(COL) voor de zomer van 2021 gesloten. In totaal heeft Horizon 30 
aanvragen van Flevolandse startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers 
ontvangen. Het totaal aangevraagd bedrag van ontvankelijke aanvragen 
bedraagt €13.628.6831. 

1 Horizon, 2021

• Binnen het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Flevoland is 
op 14 juni 2021 een Sectortafel Zorg&Welzijn gestart. Aan deze Sectortafel 
zitten werkgevers uit de zorg, onderwijsinstellingen, UWV en overheden. 
De Sectortafel gaat zich o.a. bezig houden met vraagstukken over het 
vergroten van de instroom in de zorg, het behoud van medewerkers 
en het anders organiseren van het werk. Op 30 september 2021 is door 
CMO/Zowelwerk, diverse werkgevers in de zorg, onderwijs, provincie 
Flevoland, gemeenten en andere organisaties de Human Capital Agenda 
Zorg&Welzijn ondertekend. De organisaties gaan concreet aan de slag 
met het vergroten van de instroom in de zorg, behoud van medewerkers 
en het anders organiseren (bijv. het tekort aan capaciteit mbv technolo-
gie aanpakken).

• De arbeidsmarktregio Flevoland heeft in het kader van de NOW3-
middelen (steun en herstelpakket vanuit het Rijk) specifieke middelen 
ontvangen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Er wordt inmiddels 
een kwartiermaker geworven die een plan van aanpak op gaat stellen. 
Dit plan zal door de partners in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland 
uitgevoerd worden. 

Met het plan moet worden ingezet op de volgende maatregelen:
1. Scholen stimuleren om laatstejaars langer door te laten leren en ge-

sprekken met de studenten te voeren om hun studiekeuze eventueel om 
te buigen naar een kansrijke sector.

2. In afstemming met de gemeenten en werkgevers begeleiden de scholen 
de jongeren in hun laatste studiejaar naar werk.

3. Gemeenten en scholen bieden extra begeleiding aan kwetsbare school-
verlaters zonder baan en zonder vervolgopleiding. Deze jongeren worden 
doorverwezen naar de juiste ondersteuning voor terug naar school of 
naar werk.
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Economische impact

• In de ontwikkeling van het aantal faillissementen van bedrijven en 
instellingen in Flevoland is nog geen duidelijk effect van de coronacrisis 
waarneembaar. Integendeel: sinds de start van het meten van faillis-
sementen op regionaal niveau door het CBS in 1993, lag het niveau nog 
niet eerder zo laag als in juni, juli en augustus van 2021. In september 
en oktober 2021 ligt het aantal faillissementen iets hoger dan vorig jaar, 
maar nog steeds op een relatief laag niveau. Een kanttekening bij deze 
data is dat het hier gaat om bedrijven, instellingen en eenmanszaken die 
door de rechter in staat van faillissement zijn verklaard. Opheffingen zijn 
niet in deze cijfers inbegrepen, en tussen de aanvraag en het uitspreken 
van een faillissement kunnen enkele weken zitten2. 

• Faillissementen betreffen slechts een gedeelte van het aantal bedrijven 
dat stopt. Via LISA-data is te zien dat het totale aantal bedrijfsbeëindi-
gingen in Flevoland in 2020 ruim 12% hoger lag dan in 20193. Vooral van 
augustus tot oktober 2020 lag het aantal bedrijfsbeëindigingen op een 
hoger peil dan gebruikelijk. In 2021 zien we dat het aantal bedrijfsbeëin-
digingen tot en met oktober weer op een lager niveau ligt dan in 2020 
(-19%) en 2019 (-5%). In oktober 2021 waren er 300 bedrijfsbeëindigingen, 
tegenover 430 in oktober 2020. 

Naast cijfers over opheffingen, biedt LISA ook cijfers over nieuw gestarte 
vestigingen. In 2021 zien we dat het totaal aantal nieuw ingeschreven 
vestigingen in Flevoland tot dusver (januari t/m oktober) weer op een 
hoger niveau ligt dan in dezelfde periode in voorgaande jaren: +10% ten 
opzichte van 2020, en +8% ten opzichte van 2019. Een groot deel van de 
nieuw ingeschreven bedrijfsvestigingen betreft ZZP’ers. 

2 CBS (2021)
3 LISA (2021)
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Economische impact

• Het vertrouwen van het bedrijfsleven is een belangrijke graadmeter 
voor de economische stemming op dit moment. Als we kijken naar het 
ondernemersvertrouwen in Flevoland zien we dat het vertrouwen in het 
vierde kwartaal van 2021 iets is afgenomen ten opzichte van het derde 
kwartaal4. Nog steeds is het saldo wel positief. Dit betekent dat onder-
nemers in Flevoland gemiddeld gezien positief zijn over de economi-
sche ontwikkelingen. Ook het gemiddelde ondernemersvertrouwen in 
Nederland is positief.  De meting is uitgevoerd in oktober 2021, voordat 
de ‘avondlockdown’ van kracht werd. 

• Als we het sectorbeeld in Flevoland bekijken, zien we dat de verwach-
tingen over het economische klimaat de laatste maanden min of meer 
stabiel en overwegend positief zijn5. Vooral ondernemers in de industrie 
en de detailhandel en autobranche zien het economisch klimaat weer 
zonnig tegemoet, wat resulteert in een positief saldo. Dit betekent dat er 
meer ondernemers zijn die optimistisch zijn over het te verwachten eco-
nomisch klimaat dan ondernemers die verwachten dat het economisch 
klimaat zal verslechteren. In de Flevolandse dienstverlening daarentegen 
zien we in november een kentering: daar is het saldo voor het eerst sinds 
maart 2021 weer negatief. 

4 CBS (2021)
5 CBS (2021)
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Economische impact

• In het begin van de Coronacrisis verwachtte ongeveer 25% van de 
Flevolandse ondernemers een afname van hun personeelsbestand6. In 
het vierde kwartaal van 2021 verwacht 7% van de Flevolandse onderne-
mers een afname van het personeelsbestand in de komende 3 maanden. 
Daarmee is dit percentage terug op het niveau van voor de Coronacrisis. 
Gemiddeld in Nederland verwacht zo’n 5% van de ondernemers een 
afname van het personeelsbestand. 

In dezelfde enquête geeft een toenemend en relatief hoog percentage 
van de Flevolandse ondernemers (29% in het vierde kwartaal van 2021) 
aan een tekort aan arbeidskrachten te ervaren, wat hen belemmert 
verder te groeien. Sinds het beschikbaar komen van deze meting in 2012 
was dit percentage niet zo hoog. Dit laat zien dat het momenteel erg 
lastig is aan geschikt personeel te komen. Deze situatie is niet uniek voor 
Flevoland, ook gemiddeld in Nederland geven relatief veel ondernemers 
(30%) aan dat een tekort aan arbeidskrachten hen belemmert verder te 
groeien. 

6 CBS (2021) 
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Economische impact

• De Flevolandse arbeidsmarkt heeft zich in het najaar verder hersteld van 
de Coronacrisis. De daling van het aantal WW-uitkeringen zet zich door, 
en het aantal vacatures groeit7. Daarmee neemt de spanning op de ar-
beidsmarkt toe. Er zijn meer kansen voor werkzoekenden en werkgevers 
kunnen moeilijker nieuw personeel vinden. Deze krapte komt voor in een 
breed spectrum van beroepen. Eind oktober 2021 verstrekte UWV 5.818 
WW-uitkeringen in de provincie Flevoland. Dit is lager dan in de laatste 
maanden vóór de Coronacrisis. Ten opzichte van de vorige maand is dit 
een afname van 3,5%, en ten opzichte van vorig jaar oktober een daling 
van 30%. Deze daling doet zich in vrijwel alle sectoren voor. Hiermee 
komen werkgevers inmiddels nog moeilijker aan personeel dan voor de 
Coronacrisis. 

• Als we kijken naar het beeld per gemeente, is te zien dat de daling van 
het aantal WW-uitkeringen zich in alle gemeenten voordoet, zowel op 
maand- als op jaarbasis8. Ten opzichte van vorig jaar daalde het aantal 
WW-uitkeringen relatief het hardst in de Noordoostpolder, gevolgd door 
Almere.

7 UWV (2021)
8 UWV (2021)

Aantal lopende WW-uitkeringen, Flevoland
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WW-uitkeringen 
per regio

Stand 
oktober 2021

Mutatie t.o.v. 
september 2021

Mutatie t.o.v. 
oktober 2020

Almere 3.450 -3,7% -29,6%

Dronten 436 -1,6% -29,0%

Lelystad 1.117 -2,4% -28,6%

Noordoostpolder 481 -5,1% -33,0%

Urk 62 -6,1% -25,3%

Zeewolde 272 -5,6% -29,4%

Totaal Flevoland 5,818 -3,5% -29,6%
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Economische impact

• Het aantal openstaande (online) vacatures bekend bij het UWV neemt 
in de arbeidsmarktregio Flevoland in 2021 weer toe. Sinds mei 2021 ligt 
het aantal openstaande vacatures boven het peil van de laatste maan-
den vóór de Coronacrisis. In augustus 2021 was het aantal openstaande 
vacatures op haar top, er werden toen ruim 6.100 vacatures geteld. In 
oktober waren er in de arbeidsmarktregio Flevoland ruim 5.400 open-
staande vacatures9. Doordat het aantal WW-uitkeringen afneemt en het 
aantal vacatures groeit neemt de spanning op de Flevolandse arbeids-
markt weer toe: er zijn meer kansen voor werkzoekenden en werkgevers 
kunnen moeilijker nieuw personeel vinden. Er zijn echter wel verschil-
len tussen sectoren en beroepen. Technische en agrarische beroepen 
kennen daarbij de hoogste spanning, terwijl de arbeidsmarkt voor o.a. 
dienstverlenende beroepen nog als ruim wordt getypeerd. 

9 UWV (2021)
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Economische impact

• Tot en met 30 september was de 6e aanvraagperiode van de tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opengesteld 
voor werkgevers. Voor de NOW 6.0 zijn 411 aanvragen toegekend in de 
arbeidsmarktregio Flevoland, goed voor bijna 5.000 werknemers10. Zowel 
het aantal aanvragen als het aantal werknemers waarvoor deze aanvra-
gen worden ingediend ligt op een aanzienlijk lager peil dan in eerdere 
aanvraagperiodes. Zo werden er onder de NOW 1.0 nog voor bijna 65.000 
werknemers in de regio Flevoland een NOW-aanvraag ingediend.  

Het Rijk heeft ervoor gekozen om een nieuwe aanvraagperiode NOW in 
te zetten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Het streven 
is dat in december een nieuwe aanvraag kan worden gedaan voor deze 
zevende periode NOW.

• De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt als gevolg 
van de aangescherpte coronamaatregelen opnieuw opengesteld. Alle 
ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzet-
verlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het 
eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, 
kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoet-
koming voor hun vaste bedrijfslasten. De regeling wordt uitgevoerd door 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De precieze open-
stelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie. Het kabinet 
trekt € 1,2 miljard extra uit voor deze regeling. Vanuit Flevoland zijn er in 
de eerdere openstellingsperiodes in totaal 7.721 TVL-aanvragen ingediend 
waarvan er 6.686 zijn toegekend11.

10 UWV (2021)
11 RVO (2021) 



Aantal NOW- toekenningen in arbeidsmarktregio Flevoland,  per 7 december 2021

Aantal toekenningen
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NOW 6.0

Gemeente
cijfers per 07-12-2021 Aantal TVL-aanvragen Aantal toegekende 

TVL-aanvragen
Almere 3.994 3.351

Dronten 789 722

Lelystad 1.142 974

Noordoostpolder 1.093 1.007

Urk 229 210

Zeewolde 474 422

Totaal Flevoland 7.721 6.686
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Economische impact

• (Zelfstandig) ondernemers die in zwaar weer zitten door de coronacri-
sis konden tot 1 oktober 2021 bij het Zelfstandigenloket Flevoland een 
beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig onder-
nemers (TOZO). Tussen 1 juli en 30 september kon de TOZO-5 worden 
aangevraagd. In totaal hebben 1.593 ondernemers een aanvraag le-
vensonderhoud gedaan onder de TOZO-5 regeling, en 41 een aanvraag 
bedrijfskrediet12. Dit is aanmerkelijk minder dan in eerdere aanvraag-
periodes. 

12 Zelfstandigenloket Flevoland (2021) 
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Economische impact

• De economie is in het derde kwartaal van 2021 in Flevoland gemiddeld 
met 5% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In Almere groeide het 
Bruto Binnenlands Product (BBP) met 5%, in Flevoland-Midden (Lelystad, 
Dronten en Zeewolde) met 6% en in de Noordoostpolder en Urk met 
3%¹. Landelijk gezien hadden de regio’s Haarlemmermeer en IJmond 
de hoogste groeipercentages. Bij Haarlemmermeer komt dit doordat er 
meer vliegverkeer is op Schiphol dan een jaar geleden, toen er een enor-
me daling was in het aantal vluchten. De grotere economische groei in 
IJmond is voornamelijk te danken aan de hoge productie van de indus-
trie.In de meeste provincies groeide de economie in het derde kwartaal 
van 2021 met ongeveer 4 tot 6% ten opzichte van een jaar eerder. Een 
uitschieter is Noord-Holland met 8%.

Provincie Economische groei (verandering 
BBP) in Q3 2021 t.o.v. Q3 2020

Noord-Holland 8%

Zeeland 6%

Noord-Brabant 6%

Flevoland 5%

Zuid-Holland 5%

Groningen 5%

Gelderland 5%

Utrecht 5%

Overijssel 5%

Limburg 4%

Drenthe 4%

Friesland 4%

Regio’s in Flevoland  
(COROP plusregio’s)

Economische groei (verandering 
BBP) in Q3 2021 t.o.v. Q3 2020

Flevoland-Midden 6%

Almere 5%

Noordoostpolder en Urk 3%
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Mobiliteit

• Door de aanscherping van de corona-maatregelen in november zien we 
de geleidelijke stijging van het aantal reizigers in het openbaar vervoer 
ombuigen in een beperkte daling1. In januari en februari 2021 daalde het 
aantal reizigers tot circa 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2019 
(zie grafiek). Sinds maart en april zagen we weer een stijgende lijn in het 
aantal reizigers dat gebruik maakt van het openbaar vervoer, hetgeen 
met name komt door een toename van het aantal scholieren die weer 
vaker onderwijs op locatie volgen. De stijgende lijn zette zich door tot 
oktober, waarin we weer 75 à 80% van het aantal reizigers in het open-
baar vervoer hadden t.o.v. dezelfde periode in 2019. Momenteel is het 
aantal reizigers weer beperkt gedaald tot ruim 70 à 75% t.o.v. november 
2019. Dit beperkte effect wordt m.n. veroorzaakt door de daling van regu-
liere reiziger die het openbaar vervoer gebruikt voor woon-werkverkeer 
en recreatief vervoer. Het gebruik door scholieren en studenten blijft 
ondanks de aangescherpte maatregelen stabiel. 

• De Rijksoverheid heeft in april 2021 toegezegd de BVOV2021 voor het ge-
hele jaar 2021 beschikbaar te stellen. Hiermee wordt tot 93% van de door 
de vervoerder gemaakte kosten vergoed. In september zijn de aanvragen 
voor de BVOV2021 bij de het ministerie IenW ingediend. In november 
heeft het ministerie IenW de aangevraagde BVOV2021 uitgekeerd aan 
de provincie. De vervoerders hebben aansluitend de BVOV2021 door de 
provincie uitbetaald gekregen.

1 OV Oost (2021)
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Mobiliteit

• Op 25 juni heeft de staatssecretaris de Tweede kamer geïnformeerd over 
de verlenging van de BVOV onder gelijke voorwaarden tot 1 september 
2022. Het streven voor de periode vanaf 1 september 2022 is om terug te 
keren naar de gebruikelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, 
concessieverleners en vervoerders ten aanzien van de opbrengsten en 
kosten. Voor de periode vanaf september 2022 volgt mogelijk een be-
perkte ‘vangnetregeling’. Hoe deze eruit gaat zien is nog niet duidelijk

• Hoe het verder gaat nu het OV weer voor iedereen beschikbaar is, blijft 
nog ongewis. De meest recente maatregelen hebben naar verwachting 
een groter negatief effect op het herstel van de reizigersopbrengsten dan 
op het herstel van het aantal reizigers.  Immers de recreatieve en woon-
werk-reiziger, die bijdragen aan een belangrijk deel van de opbrengsten, 
keren nog niet terug in het openbaar vervoer. De huidige verwachting 
is dat pas in 2025 de reizigersaantallen weer op het niveau 2019 zullen 
liggen. 

• Het regiotaxivervoer blijft beschikbaar. Sinds begin dit jaar is er weer 
sprake van een toename van het aantal ritten2, maar in november zien 
we als gevolg van de aangescherpte corona-maatregelen het aantal 
ritten weer dalen. In oktober lag het aantal ritten op 66% van het niveau 
van 2019, in november is dit 61%.  

• Op basis van verkeerstellingen is te zien dat het wegverkeer op 
Flevolandse N-wegen in oktober en november 2021 weer afneemt ten 
opzichte van september¹. Vooral in november zien we als gevolg van de 
aangescherpte coronamaatregelen een forse daling. Hierdoor ligt het 
aantal voertuigen in november op 67% van het niveau van 2019, en op 
83% van dat van 2020.

2 Provincie Flevoland (2021) 

Ontwikkeling aantal ritten Regiotaxi Flevoland (OV en WMO)
Bron: Provincie Flevoland
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Infrastructurele projecten

• De provinciale infrawerken gaan gewoon door. Als gevolg van Corona 
ontvangen wij signalen dat bij (onder)aannemers vertragingen kunnen 
ontstaan bij de uitvoering van projecten:
· vanwege beperkingen als gevolg van Covid19-maatregelen (bijv. het 

niet/nauwelijks kunnen houden van fysieke bijeenkomsten, het hou-
den van afstand op de bouwplaats);

· vanwege de moeite die het kost om de bemensing op orde te houden;
· vanwege (ernstige) vertragingen in de aanvoer van grondstoffen voor 

productie van diverse bouwmaterialen. De logistieke lijnen over de 
wereld ondervinding hier ernstig last van. Doordat bouwmaterialen 
niet voorradig zijn moet de opdrachtnemer in de planning gaan schui-
ven. Indien materialen wel nog leverbaar zijn, dan is er sprake van 
forse prijsstijgingen.

Als provincie zullen we bij alle projecten soepel omgaan met vertragin-
gen en andere problemen die kunnen ontstaan door de coronacrisis. 

• Als opdrachtgever zullen wij alle betalingen zo snel mogelijk doen, om 
de aannemer zo veel mogelijk tegemoet te komen. Ook aanbestedingen 
gaan gewoon door, maar ook daar wordt rekening gehouden met de 
gevolgen van de crisis.

• Ten aanzien van Infrastructurele werken is de eerste claim met bijbeho-
rende hogere kosten gerelateerd aan corona binnen gekomen. Afdeling 
Infra voorziet een stijging van claims en zal hierbij op basis van maat-
werk de claim beoordelen en afhandelen.  

Ook zijn er enkele coulanceregelingen toegepast bij externe partijen die 
diensten verrichten voor de afdeling Infra en die als gevolg van de coron-
acrisis te maken hadden met een aanzienlijke daling van inkomsten. 

• Er is als gevolg van de coronacrisis een tekort aan grondstoffen. Hierdoor 
is er sprake van een forse prijsstijging van grondstoffen waaronder hout 
en staal. Dit gaat een impact hebben op lopende en nieuwe Infra projec-
ten middels het mogelijk doorbelasten van deze prijsstijgingen aan de 
provincie als opdrachtgever. Bij contracten waarin het voor de aannemer 
niet direct mogelijk is om de extra kosten door te belasten is het de 
verwachting dat men zich juridisch gaat beroepen op het redelijkheid en 
billijkheid beginsel en alsnog de kosten gaat doorbelasten aan ons als 
opdrachtgever.
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Financiële perspectief

• Er zijn voor 2022 en de jaren erna onzekerheden met betrekking tot het 
financiële perspectief van de provincie, met name ten aanzien van de 
inkomsten. Het gaat dan vooral om de accressen van het Provinciefonds 
(i.v.m. koppeling hiervan aan de rijksuitgaven) en het aantal voertuigen 
voor de opcenten MRB als gevolg van de gewijzigde economische situatie 
(zoals thuiswerken). Veel zal afhangen van het beleid van het nieuw te 
vormen kabinet. 

• Voor de beleidsterreinen Openbaar vervoer, Cultuur en Economie hebben 
er tussen Rijk, VNG, IPO en UvW gesprekken plaatsgevonden over com-
pensatie van geleden schade vanuit de Rijksoverheid. Dit heeft geleid 
tot:
· Openbaar vervoer: (compensatie)Regeling specifieke uitkering be-

schikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies over de periode 15 
maart 2020 tot en met (vooralsnog) 31 augustus 2022.

· Cultuur: over 2020 heeft de provincie twee specifieke uitkeringen 
beschikt gekregen om de door de provincie gesubsidieerde culturele 
instellingen geleden schade te compenseren. De tweede uitkering 
is eind november 2021 ontvangen en is nog niet beschikt richting de 
culturele instellingen. Over het jaar 2021 is ook besloten de schade 
te compenseren. Deze compensatie zal in 2022 door het Rijk worden 
verstrekt via toevoeging aan de algemene uitkering.

· Economie: vooralsnog geen schadecompensatie vanuit het Rijk ont-
vangen door de provincie voor het beleidsterrein Economie. 

• Uit de nadere uitwerking van voorwaarden die op onderdelen nog moet 
plaatsvinden, alsmede de mate en snelheid van Corona-herstel zal moe-
ten blijken wat de daadwerkelijke financiële gevolgen op korte en lange 
termijn voor de provinciale begroting en de sectoren zélf zullen zijn. 
Door de gemaakte afspraken hebben we de financiële nadelige gevolgen 
in ieder geval weten te beperken. 

• In de Najaarsnota 2020 waarover Provinciale Staten op 11 november 2020 
een besluit hebben genomen is een Coronamaatregelen- en investe-
ringspakket 2021/2022 opgenomen voor een bedrag van circa € 7 mln. 
dat betrekking heeft op onder andere de beleidsterreinen Economie, 
Cultuur, Openbaar Vervoer, Verduurzaming, Sport en Krachtige samen-
leving. Eerder (op 27 mei 2020) is voor maatregelen die op korte termijn 
nodig werden geacht door Provinciale Staten een Coronanoodfonds van 
€ 4 mln. gevormd. Hiervan is in 2020 voor een bedrag van € 2,84 mln. ge-
bruik gemaakt, waarbij een deel van de uitgaven plaatsvindt in 2021. Het 
resterende bedrag van € 1,16 mln. is als gedeeltelijke dekking ingebracht 
voor het Coronamaatregelen- en investeringspakket in de Najaarsnota. 
Daarmee zijn de middelen uit het Coronanoodfonds volledig bestemd.

Zie ook de themapagina’s Economie, Cultuur en Recreatie, Toerisme en 
Sport. 
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• Coulancemaatregelen 2021 voor subsidieontvangers in verband met 
COVID-19
Gedeputeerde Staten komen ook in 2021 instellingen tegemoet die op 
grond van de Algemene subsidie-verordening Flevoland 2012 subsidie 
ontvangen en als gevolg van de COVID-19 crisis problemen ondervinden. 
Deze instellingen kunnen een beroep doen op twee tegemoetkomingen. 
1. Voor instellingen die de afgesproken activiteiten en verplichtingen 

niet (volledig) kunnen nakomen door de coronamaatregelen, 
gaat provincie Flevoland niet over tot intrekking van de voor 2021 
verleende subsidies. De provincie stelt in die gevallen de subsidie 
vast op de noodzakelijke en daadwerkelijke kosten die de instellingen 
hebben gemaakt. Daarbij houdt de provincie rekening met de 
verhouding van financiering die eventueel ook door andere partijen is 
verstrekt.

2. Om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen, kunnen door de 
provincie Flevoland gesubsidieerde instellingen voor het jaar 2021 
een 100% voorschot krijgen. Instellingen kunnen hiertoe een verzoek 
indienen via een melding wijziging op  
https://formulieren.flevoland.nl/wijzigingenasf.

Financiële perspectief


https://formulieren.flevoland.nl/wijzigingenasf
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