
 

Toerisme in Fryslân verdient meer 

Om de toeristische sector in Fryslân te redden, zijn niet alleen meer financiële middelen 
nodig. De overheid maakt te weinig gebruik van het creatieve vermogen en de 
ondernemersgeest in de sector. Toeristisch-recreatieve bedrijven moeten ruimte krijgen om 
– verantwoord - te blijven ondernemen. 

Ondernemers in de Friese vrijetijdsector worden hard geraakt door de coronapandemie en 
de maatregelen die de overheid neemt om Covid-19 te beteugelen. In een landelijke 
enquête onder alle leden (2500) van HISWA-RECRON, medio april, gaf de helft van de 
respondenten aan het nog hooguit twee maanden vol te kunnen houden.  

Als Toerisme Alliantie Friesland hebben wij ETFI een onderzoek laten uitvoeren. Het 
onderzoeksbureau van NHL Stenden Hogeschool kwam 8 mei met de resultaten. Die laten 
een weinig rooskleuriger beeld zien. Horecaondernemers schatten in dat ze 1 september 60 
procent van de vaste medewerkers hebben moeten ontslaan. Logiesaccommodaties gaan uit 
van 56 procent. Voor de seizoensbanen zijn de cijfers nog dramatischer met respectievelijk 
93 en 85 procent. Tot 11 mei van dit jaar bedraagt het omzetverlies minimaal 35 procent. 

De verruiming van de maatregelen die de overheid 6 mei aankondigde, brengen maar 
mondjesmaat verlichting. Voor de meeste bedrijven levert opengaan met de restrictie van 
anderhalve meter geen rendabele bedrijfsvoering op. En zolang sanitair op campings en in 
jachthavens niet gebruikt mag worden, krijgen de watersport- en recreatiesector geen lucht. 
Faillissement hangt voor veel bedrijven in de lucht. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de 
sector zelf, maar ook voor tal van toeleveranciers als onderhouds- en bouwbedrijven en de 
zakelijke- en financiële dienstverlening.  

De Friese R&T sector was voordat de coronacrisis uitbrak, goed voor ruim 21.000 banen en 
daarmee voor 7% van de totale Friese werkgelegenheid. Daarmee is ze op vier na de 
grootste werkgelegenheidsmotor in de provincie. Nog voor de bouwnijverheid, de 
onderwijssector, het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening. Zo laat deze crisis 
eens te meer zien dat haar belang voor de Friese leefbaarheid, voorzieningenniveau in 
dorpskernen en brede welvaart van de inwoners niet mag worden onderschat.  

Ondernemers kunnen van verschillende regelingen 
gebruik maken. Voor een deel gaat het echter om het 
vereenvoudigen van kredieten die een ondernemer 
niet aangaat als er geen zicht is op mogelijkheden 
voor een gezonde bedrijfsvoering. Uit het onderzoek 
van ETFI blijkt dat 82% van de ondernemers verwacht 
na opening minder omzet te draaien.  

Daarnaast pakken bepaalde regelingen nadelig uit voor de gastvrijheidssector, omdat ze 
geen rekening houden met de sterke seizoensgebondenheid. 
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Aanvullende maatregelen op rijks- en provinciaal niveau zijn dan ook nodig, zeker gezien het 
belang van de sector voor de Friese welvaart en welzijn. Dat de provincie al liet weten dat 
voor het actieplan - waaraan zij samen met de sector werkt – in principe uitgegaan wordt 
van het bestaande budget, is een grote uitdaging. Provinciale lobby richting het rijk is dan 
ook  van groot belang voor de hele sector, inclusief accent op de specifieke problematiek 
voor de Waddeneilanden. De sector, waartoe ook culturele instellingen behoren, zat na 
LF2018 in de lift. Aanvullende steunmaatregelen kunnen voorkomen dat Fryslân niet 
opnieuw achterop raakt bij andere provincies en dat de sector, als het toerisme weer 
aantrekt, niet vanuit de achterhoede hoeft te opereren.  

Cruciaal is ook dat de sector de ruimte krijgt om te 
doen waar ze goed in is: het bedenken van creatieve 
oplossingen en nieuw aanbod waarmee ze een 
boterham kan verdienen. Voor alle bedrijven staat de 
gezondheid van personeel en gasten voorop. Zij 
hebben er ook belang bij dat het virus niet weer om 
zich heen kan grijpen. Maar in plaats van daarvoor 
het accent te leggen op wat niet kan, hebben juist ondernemers het vermogen om te denken 
in wat er wél kan. De afgelopen weken zagen we hiervan al voorbeelden. Van de bediening 
per speelgoedauto bij Fellini tot het afhalen van maaltijd per boot bij het Theehuis in Grou 
en het initiatief tot een semi-permanent Leeuwarden Culinair aan de hoofdstedelijk 
Tweebaksmarkt. Veel kan en is mogelijk, als ondernemers daarvoor maar letterlijk en 
figuurlijk de ruimte krijgen.  

Maak gebruik van de ondernemersgeest van de Friese gastvrijheidsector en ondersteun die 
ruimhartig. Geef de sector de gelegenheid om - binnen de richtlijnen van het RIVM - haar 
verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde samenleving én het beperken van de 
economische schade. Dat is winst voor iedereen.   
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