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Zicht op versoepeling voor recreatie
Het kabinet presenteerde op 6 mei de routekaart om
stap voor stap uit de intelligente lockdown te komen.
Voor ondernemers in de multifunctionele landbouw
geeft het zicht op meer ruimte om te ondernemen.
Plattelandstoerisme
Campings en accommodaties zijn in principe open
onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden
verschillen per veiligheidsregio en gemeente.
Landelijk geldt in ieder geval dat onder andere gedeelde sanitairgebouwen, zwembaden en
horecagelegenheden gesloten moeten blijven en dat altijd 1,5 meter afstand gehouden moet
worden, behalve tussen leden van hetzelfde gezin. Privé sanitair mag wel gebruikt worden,
zoals op campings met privé sanitair en ook caravans, campers of tenten met eigen sanitair
of in vakantiehuizen en Bed and Breakfasts.
Voor groepsaccommodaties geldt in principe ook dat ze open mogen zijn. Het zal vaak
praktisch bijna niet haalbaar zijn om de veiligheidsmaatregelen uit te voeren als er grote
groepen bij elkaar komen. Maar verblijf voor gezinnen is wel mogelijk, mits er voor hen privé
sanitair en een eigen ruimte beschikbaar is.
Als het virus onder controle blijft, dan is de verwachting dat er per 1 juni weer mogelijkheden
komen voor terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden wordt.
Daarnaast kunnen restaurants en cafés en theeschenkerijen onder voorwaarden open gaan
tot een maximum van 30 personen inclusief personeel.
Als het virus nog steeds onder controle blijft, dan is de verwachting dat per 1 juli de
gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open
kunnen.
Lees hier het hele bericht met daarin ook informatie op andere multifunctionele sectoren

Veelgestelde vragen corona en MFL
LTO MFL heeft samen met de regionale LTO-organisaties en branchepartijen een overzicht
gemaakt van veelgestelde vragen over corona en multifunctionele landbouw. Daarnaast
bundelt het crisisteam van LTO overstijgende vraagstukken in wekelijkse updates. Deze
informatie is via onderstaande links te vinden.
De regionale LTO’s en de werkgeverslijn voorzien in een Q&A welke dagelijks aangevuld
wordt met vragen en antwoorden die binnenkomen (LTO Noord, ZLTO, LLTB).
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Protocol voor toepassing 1,5 meter regel op agrarische bedrijven
Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig
reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de
coronacrisis meer dan ooit. Omdat deze situatie langere
tijd gaat duren, hebben de Taskforce Arbeid van LTO
Nederland, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen
samen met Stigas het Coronaprotocol Veilig werken,
reizen en wonen opgesteld voor de agrarische sectoren.
Het protocol bevat ook elementen welke toepasbaar zijn
op de multifunctionele landbouwbedrijven.
Duidelijke richtlijnen – basis voor maatwerk
Het protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen. Daarnaast dient het als
basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector. Als de actualiteit daarom vraagt,
wordt het aangepast. Een eerste aanpassing zal worden doorgevoerd zodra de overheid
duidelijkheid geeft over het begrip ‘gezamenlijke huishouding’. Het protocol besteedt, op
initiatief van CNV Vakmensen en FNV Agrarisch en Groen, ook aandacht aan de gevolgen
van de coronacrisis voor werknemers.
Het totale protocol bestaat uit drie documenten: 1) het ‘basisdocument’ coronaprotocol landen tuinbouw, 2) bijlage sectorale knelpunten, 3) bijlage vragen en antwoorden corona en
werk. Vind hier de informatie op de website van de werkgeverslijn.
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