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De covid-19 epidemie heeft zich in de eerste zes maanden van dit jaar en in relatief korte tijd 
ontwikkeld tot een onvoorziene crisis in zowel de zorg, alsook op economisch gebied en andere 
gebieden. Op basis van betrouwbare externe bronnen publiceren wij sinds het begin van de crisis 
periodiek een monitor economische impact. Daarmee brengen we de economische effecten van de 
crisis zo goed mogelijk in beeld. Enerzijds worden daarvoor indicatoren gevolgd die zowel landelijk 
als regionaal een beeld schetsen van de gevolgen, zoals het aantal WW-uitkeringen en aanvragen 
steunmaatregelen. Anderzijds worden macro-economische en sectorprognoses van economische 
instituten bijeen gebracht. Ook al zijn deze met veel onzekerheden omkleed, ze geven wel een 
richting aan.  
Dieper inzicht in de effecten op het regionale bedrijfsleven bleef echter beperkt. Om een scherper 
beeld te krijgen, peilt de provincie sinds mei in nauwe samenwerking met regionale partners 
(gemeenten Utrecht, Amersfoort, Hilversum, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB Nederland regio 
Midden, EBU) via online enquêtes de knelpunten en ondersteuningsbehoefte bij ondernemers in 
onze provincie. De eerste in een korte reeks van drie peilingen is onlangs afgerond. De resultaten van 
dit onderzoek leveren inzichten op, die wij middels dit memo met u willen delen. Hierover heeft 
afstemming plaatsgevonden met de gemeente Utrecht, die hier vandaag een persbericht over uit zal 
brengen.  
 
Resultaten 1e ondernemerspeiling effecten coronacrisis 
Uit de eerste peiling blijkt onder meer dat een derde van de ondernemers te maken heeft met een 
omzetdaling van meer dan 60%. Die wordt met name ervaren in de sectoren horeca, sport en 
recreatie en overige diensten. Anderzijds verwacht ook een derde van de ondernemers weinig of 
zelfs een positief effect (omzetgroei). 55% van de ondernemers werkt aan (innovatieve) oplossingen 
om het bedrijf open te stellen en in te richten voor de 1,5m-economie.   
Tien procent van de ondernemers houdt rekening met een faillissement; 16% met ernstige negatieve 
gevolgen zoals gedwongen ontslagen. Het wegvallen van orders werd gedurende de enquêteperiode 
(de tweede helft van mei) als het meest urgente probleem ervaren: voor 37% van de ondernemers 
was dat een acuut knelpunt, voor 13% zal het dat binnen drie maanden worden.  
Ruim een derde van de ondernemers maakt gebruik van landelijke en lokale steunmaatregelen, zoals 
NOW (loonkosten), TOGS (direct getroffen sectoren) en/of TOZO (zelfstandigen). Voor 62% van de 
ondernemers zijn de landelijke ondersteuningsmaatregelen voldoende. Ondernemers die wel extra 
ondersteuning willen, vragen dan het vaakst om belastingvrijstelling. Voor 58% van de ondernemers 
is de lokale of regionale ondersteuning voldoende. Extra steun wordt het vaakst gezocht in het 
opschorten van gemeentelijke kosten (heffingen, leges, huur etc).  
 
Vervolg 
Komende weken en maanden zullen meer onderzoeksresultaten volgen, waarmee een breder en 
bruikbaarder perspectief zal ontstaan over de gevolgen van de crisis en de steunmaatregelen op de 
regionale en provinciale economie. Ook de informatie uit de komende bedrijvenpeilingen zal met u 
gedeeld worden; de periodieke monitor economische impact is beschikbaar via de provincie website. 
De informatie die we ophalen over de economie van de provincie Utrecht zullen we betrekken bij het 
opstellen van mogelijk nieuw beleid. Ook zal dit gebruikt worden bij de gesprekken met onder meer 
IPO en andere samenwerkingsverbanden over herstel van de regionale economie. 

 


