
 

Datum: 24 juni 2020 

Locatie: Online via Microsoft Teams 

Tijdstip: 9.00 – 10.00 uur 

Deelnemers bedrijfsleven: D. Hulsebosch (voorzitter), I. Muller (notulen), M. Busscher, J. Keur, H. 

Molenaar, N. Priester, L. Lemmens, P. Tromp, Th. van der Laan, I. Berkhoff en J. van Dam 

Deelnemers gemeente: D. Moolenburgh, I. Keur, P. Spijkerman en A. Langendoen 

Onafhankelijke deelnemer: J. den Ouden (kwartiermaker ondernemersmanager) 

Afbericht: K. Logtenberg, P. Bluijs, J. Smits, R. Hartog, P. Berg en A. Berg 

 

1. Opening 

Welkom. Geen punten voor de agenda. De heren Berg worden vanaf heden vervangen door de heer 

Van Dam.  

In verband met de agenda van de heer Moolenburgh worden eerst agendapunten 4.d Extra lokaal 

steunpakket en punt 5. Nieuw college van VVD, CDA en D66 besproken. 

Extra lokaal steun pakket 

De burgemeester meldt dat gemeente Zandvoort een pakket aan maatregelen samengesteld heeft 

om de ondernemers financieel te ondersteunen in deze tijden van corona. Met het voorstel aan de 

gemeenteraad wordt de huur en erfpacht die ondernemers en partijen aan de gemeente betalen 

voor 50% per maand kwijtgescholden. Het betreft de periode van 2,5 maand. De periode van 

verplichte sluiting. Daarnaast wordt de Reclamebelastingverordening 2020 ingetrokken en de 

Reclamebelasting 2020 niet opgelegd. De beoogde korting op het Innovatiefonds gaat niet door. Het 

fonds wordt ingezet ter ondersteuning van het herstel van lokale ondernemers. Het tarief van de 

Precarioverordening 2020 voor terrassen wordt aangepast en gecorrigeerd voor de periode van de 

verplichte sluiting.  Inmiddels is dit voorstel informeel met de raad besproken en is hier draagvlak 

voor. Het gehele voorstel is terug te vinden op de website van de gemeente Zandvoort.  

De gemeenteraad neemt dinsdag 30 juni aanstaande een besluit over de voorgestelde aanvullende 
maatregelen. Diegenen die willen inspreken dienen zich hiervoor aan te melden bij de griffie. Het 
emailadres luidt: griffie@zandvoort.nl De griffie kijkt nog of de insprekers digitaal kunnen inspreken 
(via Teams) of uitgenodigd worden voor de fysieke vergadering. Indien gewenst kunnen 
ondernemers ook per brief inspreken. OBZ is blij dat dit punt in de vergadering van juni 2020 wordt 
behandeld. De voorzitter verzoekt in ieder geval OVZ, VVSZ en Horeca in te spreken. Moolenburgh  
informeert de leden dat er positieve schot zit in de zaak om seizoenpaviljoens deze winterperiode te 
laten staan. 

De heer Busscher is blij en dankt de gemeente voor bovengenoemde maatregelen echter is hij 

teleurgesteld dat de Precarioverordening 2020 voor terrassen wordt aangepast en gecorrigeerd voor 

de periode van de verplichte sluiting. Teleurgesteld omdat horeca nu minder terrassen heeft uitstaan 

en hierdoor 50% minder omzet draait. Busscher meldt dat dit onderwerp al een aantal maanden op 

de agenda staat.  
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De heer Spijkerman vult aan dat OBZ heeft besloten thema sessies te gaan organiseren. Dit 

onderwerp zou wat hem betreft hierin kunnen worden behandeld. Wel is de heer Spijkerman van 

mening dat gemeente en KHN Zandvoort dit in samenwerking moeten gaan laten plaatsvinden. KHN 

Zandvoort kan een presentatie verzorgen en vervolgens kunnen gemeente en horeca hierover van 

gedachte wisselen. De heer Spijkerman refereert naar het winter parkeren wat op deze wijze ook is 

ontstaan.  

Nieuw college van VVD, CDA en D66 

Vrijdag jl. is burgemeester Moolenburgh op de hoogte gebracht dat onder leiding van formateur Eric 

van der Burg er een principe coalitieakkoord is bereikt tussen VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ. 

Overeengekomen is dat de partijen VVD, CDA en D66 een wethouder gaan leveren. Inmiddels is 

bekend dat Ellen Verheij en Gert Jan Bluijs zullen terugkeren. Wie namens D66 deze positie gaat 

vervullen wordt naar verwachting in de loop van komende week bekend. Het nieuwe college kan 

vervolgens op dinsdag 30 juni voorafgaand aan de raadsvergadering worden geïnstalleerd.  

2. Verslag 10 juni jl.  

Vastgesteld. 

3. Ervaringen afgelopen periode op het strand, de boulevard, het dorp en bedrijventerreinen 

VVSZ: Bezoekers nemen toe. Handhaving wordt steeds lastiger en bij triage wordt de ondernemer 

vreemd aangekeken. Het is gasten steeds lastiger de regels uit te leggen. De heer Van der Laan merkt 

op vanuit zijn verblijf op Ibiza dat op het eiland mensen in de openbare ruimte een mondkapje 

moeten dragen en handhavers met wapenstokken rondlopen. Met andere woorden wij boffen hoe 

het hier in Nederland gaat en mogen in onze handen knijpen.  

Horeca: Terrassen lopen weer vol. Wel moet er gezocht worden naar een oplossing voor de 

winterperiode.  

VBZ: Geen nieuws vanuit de vereniging.  

OVZ: Veel traffic in het dorp maar zeker niet op 1,5 meter afstand. Er wordt geen rekening gehouden 

met de aangebrachte blauwe belijning. Vanuit retail hoort Tromp positieve geluiden. 

Standplaatshouders: draaien redelijk tot goed. 

Vastgoed: Geen nieuws vanuit de vereniging. Van der Laan heeft niet het idee dat er grote conflicten 

zijn. Wel verwacht hij dat deze er zullen komen en deze t.z.t. dan oppakken.  

Zandvoort Marketing: wordt gewerkt aan de Beach for sharing campagne waarin duidelijk zal worden 

gemaakt dat hier in Zandvoort men veilig kan vertoeven. Tevens wordt er gewerkt aan aankleding 

van hekken, verlichting en komen er vlaggen. Met steun vanuit het Innovatiefonds kunnen een aantal 

maatregelen worden getroffen. Zandvoort Marketing zal hiervoor een aanvraag indienen bij het 

fonds. Op de vraag van de voorzitter hoe het met de bezetting van de hotels gesteld is antwoord 

Lemmens dat er 100% bezetting in de weekenden is en voor de maand juli het net zo druk is als vorig 

jaar. In Amsterdam is de bezettingsgraad veel lager. Men kiest liever voor strand dan voor de stad. 

Uitdaging om het succes te verlengen sluit Lemmens af.  

 

 



 

 

4.a. Uitbreiding terrassen 

Wordt aan gewerkt. 

4.b. Watertorenplein 

Er is een compromis gesloten en men gaat hiermee aan de slag. 

4.c. (concept) Watersportzonering  
Het afgelopen jaar is Odette Hartgerink van de gemeente een aantal keren bij OBZ langs geweest om 
de conceptnota watersportzonering door te nemen en eventuele verbetersuggesties vanuit OBZ te 
verwerken. Bij de laatste keer gaf OBZ al aan de lijn uit het concept te steunen. Omwille van de 
zorgvuldigheid, heeft de heer Spijkerman vorige week het definitieve concept wederom opgestuurd 
naar OBZ. De OBZ-leden zijn akkoord met het stuk. De ambitie is om het stuk dinsdag 30 juni a.s. 
definitief gereed te maken voor besluitvorming direct na de zomer. Tevens is dat de laatste werkdag 
van de interim opdracht van Spijkerman. Alle input die hij voor 30 juni a.s. nog ontvangt zal door hem 
nog worden verwerkt. De voorzitter dankt de heer Spijkerman voor zijn bijdrage aan OBZ.  

4.d. Extra lokaal steun pakket 

Reeds behandeld. 

5. Nieuw college  

Reeds behandeld. 

6. Aanschaf Chainels 

Mevrouw Den Ouden geeft aan dat gemeente en OBZ behoefte hebben aan een digitaal platform 

waarbij de gemeente heeft aangegeven dit breed in te willen zetten zodat zij via dit kanaal alle 

ondernemers kan bereiken. Den Ouden legt aan de hand van enkele voorstellen de mogelijkheden 

uit. Indien gemeente overweegt Chainels aan te schaffen kan een mogelijkheid zijn een sub 

community per vereniging of via OBZ af te sluiten. Den Ouden vraagt of hier behoefte voor is ervan  

uitgaande dat de gemeente de kosten voor het brede pakket voor haar rekening neemt en de 

verenigingen de kosten van de sub community. De heer Keur merkt op dat hij de indruk heeft dat 

Chainels nog niet goed gelezen wordt. Mevrouw Keur geeft aan dat dit waarschijnlijk te maken heeft 

gezien het feit dat nu via diverse andere kanalen ook het nieuws wordt gedeeld en dit dan stopgezet 

kan worden.  De voorzitter merkt op dat de gehele communicatie onder de loep zal moeten worden 

genomen als Chainels het informatiekanaal gaat worden.  

Mevrouw Den Ouden heeft nog een ander voorstel. Gemeente Haarlem communiceert via het 

platform Pleio. Zandvoort kan gebruik maken van het URL van gemeente Haarlem. Zij doet een 

oproep aan de leden om te kijken of dit platform ook voor Zandvoort geschikt zou kunnen zijn. De 

heer Tromp en mevrouw Muller melden zich hiervoor aan. De heer Priester zal vragen of mevrouw 

Logtenberg hiervoor beschikbaar is. Zo niet dan schuift Priester aan.  

Mevrouw den Ouden zal met een voorstel naar de leden komen waarin Chainels en Pleio zullen 

worden opgenomen waarbij in ogenschouw zal worden genomen wat de wens van gemeente 

Zandvoort is.  



 

7. Volgend overleg. 

8 juli 9.00 uur via Teams 

8. Rondvraag 

T. van der Laan: heeft signalen ontvangen dat retail moeite heeft met uitbreiding van terrassen in 

Haltestraat en is benieuwd of deze signalen bij de heer Tromp bekend zijn. De heer Tromp heeft deze 

niet gehoord. Wel heeft hij gehoord dat er bij de retail begrip is voor de situatie.  

J. van Dam: is benieuwd of er al een evaluatie heeft plaatsgevonden m.b.t. fietsenstallingen op de 

boulevard.  Mevrouw Keur laat weten dat deze evaluatie heeft plaatsgevonden en dat deze 

weggehaald zouden gaan worden maar geconstateerd heeft dat dit nog niet is gebeurd.  

 

J. den Ouden: is blij te kunnen constateren dat OBZ leden positieve zaken melden en dat het over het 

algemeen weer wat beter gaat in het dorp.  

T. van der Laan: vult aan dat dit jaar wel als een verloren jaar beschouwt mag worden. Hopelijk heeft 

iedere ondernemer 31 december alles kunnen betalen maar niets verdiend te hebben.  

 

Volgende bijeenkomst: 8 juli aanvang 9.00 uur 


