
 

Datum: 15 oktober 2020 Tijdstip: 9.30 – 11.30 uur 

Locatie: Online via Microsoft Teams 

Deelnemers bedrijfsleven: D. Hulsebosch (voorzitter), I. Muller (notulen) H. Molenaar, N. 

Priester, P. Tromp, P. Bluijs, W. Coenraad, J. Smits, T. van der Veen, M. Busscher, I. Berkhoff 

Afbericht: K. Logtenberg 

Deelnemers gemeente: E. Verheij, I. Keur, A. Langendoen  

Onafhankelijke deelnemer: J. den Ouden (kwartiermaker ondernemersmanager) 

1. Opening 

De voorzitter opent deze extra vergadering om de verscherpte maatregelen met elkaar te bespreken. 

Met name de horeca krijgt het weer zwaar te verduren. 

Er missen wel een aantal partijen: het vastgoed, de standplaatshouders, het bedrijventerrein en 

Zandvoort Marketing.  

2 Rondje langs de velden 

M. Busscher (KHN Zandvoort): helaas is er deze vergadering geen afgevaardigde van afdeling 

Vastgoed Zandvoort. Busscher verwacht dat op korte termijn een overleg met deze partij nodig zal 

zijn daar een groot aantal ondernemers een pand huren in Zandvoort. Het is van groot belang dat zij 

zich weer aansluiten bij OBZ overleggen. Wat betreft het afhalen of bezorgen van maaltijden meldt 

Busscher dat nu de toeristen niet meer in Zandvoort verblijven alle restaurants in dezelfde vijver 

vissen. Hij weet nog niet of het zinvol is om hieraan te gaan beginnen. Duidelijk was dat het een 

zwaar najaar zou gaan worden maar door de code rood in september en de huidige genomen 

maatregelen is het nog zwaarder geworden. Er is veel onzichtbaar leed bij ondernemers. Benieuwd is 

Busscher naar het nieuwe steunpakket.  

Den Ouden vraagt of KHN zicht heeft op de problemen die achter de voordeur plaatsvinden. De heer 

Berkhoff meldt dat KHN iedere maand een enquête houdt onder haar leden en de verwachting is nu 

dat 40% aan het eind van het jaar haar deuren zal sluiten. Men hoopte dit jaar 60% omzet te kunnen 

draaien maar met deze verscherpte maatregelen wordt dat niet mogelijk.  

P. Tromp (OVZ) : Retail heeft het minder zwaar dan de horeca maar zelfs nu in de herfstvakantie is 

het enorm stil in het centrum. Het is jammer dat een aantal programmaonderdelen die door 

Zandvoort Marketing zijn georganiseerd rondom Zandvoort Goes Wild nu geen doorgang meer 

kunnen vinden.  

H. Molenaar VVSZ: Is verbaasd over hetgeen hij leest in de media. OMT advies zou zijn geweest 

horeca/restaurants open te laten. Frustrerend zijn de uitzonderingen die zijn gemaakt. Schiphol en 

kerken blijven open. Blij is Molenaar met de keuze om de maatregelen voor 4 weken af te kondigen 

in plaats van 2 weken en vervolgens er weer 2 weken aan toe te voegen. Maar of met 4 weken alles 

weer open gaat betwijfelt hij.  

 

 

 



 

 

T. van der Veen Hotels & Pensions: Sinds code rood voor Zandvoort is 80% van de boekingen komen 

te vervallen. Center Parcs Zandvoort heeft laten weten slecht te draaien terwijl landelijk dit niet het 

geval is. Oorzaak kan zijn dat code rood voor Noord en Zuid Holland mensen heeft doen besluiten 

hun vakantie in andere provincies te boeken. De logiesverstrekkers mogen open blijven en gepolst 

wordt de suggestie een samenwerking met de restaurants aan te gaan. Dit kan kansen voor 

Zandvoort bieden. 

Samen met Zandvoort Marketing kan gewerkt worden aan een ‘uitwaai arrangement’. Gasten die in 

de hotels of pensions overnachten kunnen indien zij een keer niet in het hotel willen eten in de 

ruimte die bijvoorbeeld Van der Veen beschikbaar heeft take away maaltijden nuttigen die door 

restaurants/strandpaviljoens worden bereid. Hierbij kan tot 20.00 uur alcohol worden geschonken.  

Besloten wordt een brainstormsessie te plannen. Hiervoor worden uitgenodigd: Zandvoort 

Marketing, T. van der Veen, J. Smits, H. Molenaar en M. Busscher. J. den Ouden zal de afspraak 

plannen. P. Tromp vult aan deze campagne via ZFM en Zandvoortse Courant ook kenbaar te maken 

aan de inwoners. P. Tromp heeft de contacten met ZFM en I. Muller met de Zandvoortse Courant. 

Ook de Scharrie App kan weer geactiveerd worden vult wethouder Verheij aan.  

Wethouder Verheij uit haar teleurstelling dat de horeca gesloten moet worden en prijst de 

aanwezigen op de wijze waarop zij creatief naar oplossingen en mogelijkheden zoeken. Het aantal 

besmettingen in Zandvoort is laag. De evenementen rondom Zandvoort Goes Wild en het feit dat de 

strandpaviljoens dit jaar langer open konden zijn waren kansen voor Zandvoort om publiek te 

trekken.  Er wordt bij de gemeente onderzocht op welke manieren bepaalde sectoren geholpen 

kunnen worden die vervolgens worden opgenomen in een “Corona-Herstelplan” dat december 2020 

gereed zal zijn. 

In het kader van de openbare orde en veiligheid monitort gemeente Zandvoort wel de drukte op 

straat en of de regels worden nageleefd meldt de wethouder. Mevrouw Smits laat weten dat 

wanneer de horeca weer open mag dit op een veilige maar grootse wijze kenbaar gemaakt zal gaan 

worden richting de consument. 

I. Berkhoff (KHN): De wijziging om horeca van ’s nachts naar ’s avonds 22.00 uur te sluiten heeft geen 

daling van de besmettingen aangetoond. Uit de cijfers blijkt overigens dat 1,8% van de besmettingen 

afkomstig is uit de horeca. Berkhoff vermoedt dat de besmettingen bij de scholen zitten.  Zolang 

scholen open blijven verwacht hij dat er geen daling zal plaatsvinden.  

Rondvraag 

M. Busscher en H. Molenaar leggen nogmaals dringend het verzoek bij de wethouder neer om te 

zorgen voor toiletvoorzieningen dit najaar.  Den Ouden laat weten dit verzoek onder de aandacht te 

hebben gebracht van Jonneke van Broekhoven. Niet bekend is wat de stand van zaken momenteel is 

en wat de regels zijn die nu gelden voor openbare toiletvoorzieningen. Ivo Berkhoff verwijst naar een 

mooi voorbeeld in Bloemendaal. Daar zijn zelfreinigende toiletten geplaatst op de boulevard. Mocht 

dit niet mogelijk zijn in Zandvoort opteert hij voor het plaatsen van toiletunits.  

M. Busscher hoopt op een goede NOW 3 regeling. 

 

 



M. Busscher is verbaasd over de reclame die in bushokjes van Zandvoort zichtbaar was. Gemeente 

Den Haag maakt in Zandvoort reclame voor een kunstevenement en nodigt iedereen uit naar 

Scheveningen te komen.   

M. Busscher blikt terug op de documentaire De Zandvoortse Formule. Persoonlijk was hij niet 

tevreden over de wijze waarop Zandvoort is belicht. Binnenkort heeft hij een gesprek met de 

documentairemaker.  

H. Molenaar legt de mogelijkheid neer om bij de 5 jaarrond paviljoens de toiletten te exploiteren. Er 

is daar ruimte voor 75m2 toiletgebouw. Graag gaat hij hierover op korte termijn in gesprek. J. den 

Ouden zal hiervoor een afspraak plannen.  

H. Molenaar vraagt de wethouder of er al meer bekend is over het steunpakket. De wethouder laat 

weten dat het voorstel waarin gevraagd wordt de precario voor 2020 in het geheel kwijt te schelden 

aan de Raad is gestuurd. Op de vraag van Berkhoff of dit het enige is dat voor het bedrijfsleven is 

gevraagd vult de wethouder aan dat ook het verzoek is gedaan een deel van de toeristenbelasting 

kwijt te schelden. Het collegevoorstel is openbaar en zal tezamen met dit verslag aan de leden  

worden gestuurd.  

H. Molenaar vraagt de wethouder naar de stand van zaken betreffende de pacht. De termijnen staan 

nu op oktober, november, december en januari. Er heeft nog geen aanpassing plaatsgevonden op de 

pachtnota’s. De wethouder was van mening dat dit inmiddels zou zijn uitgevoerd maar heeft van een 

strandpachter dit nieuws ook onlangs vernomen. Zij zal dit navragen.  

De heer Berkhoff vult aan dat de regeling van 50% korting over de maanden dat de horeca de deuren 

moest sluiten feitelijk neerkomt op 12 ½ % op jaarbasis. Dat geeft een zuiverder beeld voor de 

aangeboden korting voor de seizoenpaviljoens.   

T. van der Veen vraagt of bekend is of de twee evenementen die op de site van het circuit staan 

vermeld doorgang vinden. J. den Ouden zal Lana Lemmens verzoeken hierop te reageren.  

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen veel sterkte! 

Volgende bijeenkomst: 26 oktober over met name Ondernemersmanagement via Teams 

(uitnodiging is reeds verstuurd) 

Onderwerp Wie Wanneer 

Brainstormsessie plannen 
samenwerking Hotel/Horeca 
‘uitwaaiarrangement’ 

J. den Ouden Uiterlijk week 43 

Afspraak plannen gemeente/H. 
Molenaar inzake 
toiletvoorzieningen 
winterperiode 2020 

J. den Ouden Uiterlijk week 43 

Collegevoorstel aan Raad 
meesturen met dit verslag 

I. Muller Uiterlijk week 43 

Gaan evenementen genoemd 
op de site van circuit door? Dit 
navragen bij L. Lemmens 

J. den Ouden  

Korting op pacht is nog niet 
verrekend.  

E. Verheij Uiterlijk week 43 

 


