
     OBZ  
Datum: 24 november 2020 

Locatie: Online via Microsoft Teams 

Tijdstip: 09.00 – 10.30 uur 

Deelnemers bedrijfsleven: D. Hulsebosch (voorzitter), I. Muller (notulen), W. Coenraad, K. 

Logtenberg,  H. Molenaar, N. Priester, P. Tromp, P. Bluijs, L. Lemmens, T. van der Laan, M. 

Busscher, I. Berkhoff, T. van der Veen en J. Keur 

Deelnemers gemeente: C. Hubers, I. Keur en A. Langendoen 

Kwartiermaker: J. den Ouden 

 

1. Opening en mededelingen 

Op de agenda van vandaag staan twee belangrijke punten: 

• Bespreken concept intentieverklaring publiek-private samenwerking Zandvoort 2021 

• Omgevingsvisie 

2. Concept intentieverklaring 

Op basis van de opgehaalde input van de aangesloten verenigingen en actie agenda van de 

gemeente is deze intentieverklaring opgesteld.  Helaas is nog niet van iedere vereniging input 

ontvangen. De voorzitter meldt dat inhoudelijke input of opmerkingen/aanvullingen  op het 

voorliggende concept deze week nog gegeven kan worden. Verenigingen die nog niet hebben 

gereageerd maar zich kunnen vinden in voorliggend concept wordt gevraagd via de mail hun akkoord 

te geven.  

I. Berkhoff geeft aan het stuk nog niet te hebben gelezen. De voorzitter en I. Berkhoff zullen e.e.a in 

een bilateraal overleg kortsluiten.  

P. Tromp vindt het concept volledig en heeft geen aanvullingen. 

J. Keur sluit zich aan bij de woorden van Tromp en vindt dat er snel mee moet worden gestart.  

K. Logtenberg heeft nog niet alles kunnen doornemen maar is blij dat alle punten die zijn aangeleverd 

zijn opgenomen in het stuk. Er worden veel grote thema’s genoemd waarbij de 

aanwezigheid/betrokkenheid van de ondernemersmanager van groot belang is. Logtenberg gaat 

ervan uit dat dit past in het werkschema van de ondernemersmanager.  

T. v.d. Laan is blij met het stuk maar uit zijn zorgen wat betreft de financiering op lange termijn. Op 

de vraag waarom het stuk ook door mevr. Chi moet worden ondertekend antwoord de voorzitter dat 

zij de voorzitter van het Innovatie Fonds is en dit fonds een financiële bijdrage levert van € 20.000 

voor het eerste jaar.  

De voorzitter zal ook de heer Berg deze week benaderen met de vraag of hij de intentieverklaring zou 

willen ondertekenen.  



T. v.d. Veen sluit zich aan bij de vorige sprekers.  

L. Lemmens heeft twee opmerkingen/vragen: 

1. Is het zinvol om ook de Toeristische Visie te herzien? 

2. in het stuk staat geschreven dat de ondernemersmanager de contactpersoon is tussen 

ondernemers en Zandvoort Marketing. Hoe wordt dit gezien? 

I. Keur laat weten dat het herzien van de Toeristische Visie niet tot de taken van de 

ondernemersmanager zal horen.  De voorzitter meldt dat het tweede punt genoemd door Lemmens 

uit de intentieverklaring zal worden gehaald.  

W. Coenraad meldt dat de aanvraag van OBZ voor een BTW nummer is ingediend. 

J. Keur meldt zojuist de heer Van Dam te hebben gesproken. Van Dam zal zich gaan inzetten om 

namens de standplaatshouders aan te sluiten bij OBZ. 

K. Logtenberg vraagt of er naast de huidige partijen ook nog andere partijen zullen worden 

benaderd? Worden er nu relevante onderwerpen genoemd waarom de grote bedrijven zich willen 

aansluiten? Het antwoord op deze vraag luidt dat de grote partijen in 2021 benaderd gaan worden 

en dat de onderwerpen ook in 2021 zullen worden benoemd.  

K. Logtenberg geeft aan pas akkoord te kunnen geven op het concept stuk indien zij haar 

goedkeuring heeft gekregen van de achterban. Zaak dus om hen z.s.m. te informeren.  De voorzitter 

geeft aan dat een korte uitleg over ondernemersmanagement snel komt. Den Ouden heeft in overleg 

met de voorzitter dit geschreven en wacht op een reactie van de wethouder. Op 8 december a.s. zal 

het worden ingediend bij het college. Opgemerkt wordt dat dit te lang duurt en er wordt verzocht dit 

naar voren te halen. De voorzitter, Den Ouden en Hubers zullen na deze vergadering hier verder over 

spreken. 

J. den Ouden zal op het te ondertekenen formulier ook de naam van T. v.d. Veen toevoegen.  

De voorzitter merkt op dat de ondernemersmanager niet alles alleen kan en zal doen. Hier moet met 

elkaar aan gewerkt worden.   

Namens de gemeente meldt mevrouw Hubers dat het verstandig is om de steun die er onder de OBZ 

leden is voor het stuk uit te spreken richting de wethouder dat kan bijdragen het financieel rond te 

krijgen binnen de politiek. Daarnaast zal er aan de raad een zienswijzen moeten worden gevraagd 

dat niet eerder dan januari 2021 zal kunnen. Dit betekent dat er niet eerder dan 1 februari 2021 

gestart kan worden. De voorzitter merkt op dat Den Ouden in januari 2021 kan starten daar zij op uur 

basis werkt. Ook zullen politieke partijen benaderd worden om het proces de goede richting op te 

krijgen.  

3. Rondvraag 1. 

I. Berkhoff vraagt of het mogelijk is de stukken met de agenda meegestuurd kunnen worden. 

K. Logtenberg spreekt haar zorgen uit over de communicatie tussen gemeente en VVSZ en is 

benieuwd of meer verenigingen dit constateren. Zij hebben het gevoel niet tijdig te worden 

geïnformeerd op cruciale momenten wanneer er belangrijke punten staan te gebeuren. Nogmaals 

wordt gevraagd naar een overzicht waarin alle projecten/tijdlijnen worden genoemd. Het is 

onduidelijk om dit alles terug te vinden op de gemeentelijke website.  De voorzitter geeft aan dit op 

korte termijn met Hubers op te pakken. Deze zorgen worden ook door anderen gedeeld. De 



voorzitter vraagt Hubers en Keur een overzicht te maken hetgeen er op de rol staat er wanneer er 

besluiten worden genomen.  

P. Tromp geeft een tegengeluid aan. Met betrekking tot de ontwikkelingen op het Raadhuisplein 

wordt hij goed geïnformeerd. 

De voorzitter doet een oproep aan de gemeente om VVSZ en de andere verenigingen tijdig te 

informeren omtrent ontwikkelingen van de projecten die strand en boulevard betreffen.   

I. Keur meldt dat tijdens het eerstvolgend overleg F1 Side Events op de agenda zal staan. 

I. Keur meldt contact te hebben gehad met H. Molenaar met betrekking tot de huurbetaling van de 

paviljoens. Zij zal de informatie delen met de OBZ leden. In december zal het voorstel in de raad 

worden behandeld.  

M. Busscher complimenteert bestuur OVZ en Innovatiefonds met de verlichting die is aangebracht op 

het raadhuis en muziekpaviljoen. Een mooi lichtpuntje in deze bijzondere tijd. Ook vindt hij het een 

mooi initiatief van gemeente Zandvoort om dit jaar de ondernemersprijs toe te kennen aan alle 

ondernemers. De voorzitter heeft deze prijs inmiddels in ontvangst mogen nemen. 

L. Lemmens vraagt de leden of zij allen de participatiebrief hebben ontvangen. Indien dit niet het 

geval is verzoekt zij de leden dit te melden. In deze brief wordt ook gevraagd een score aan te geven 

over Zandvoort Marketing. De leden wordt ook gevraagd of zij de achterban kan informeren om 

acties zoals take-away etc. bij Zandvoort Marketing te melden zodat dit mee kan worden genomen in 

lopende campagnes. 

J. den Ouden meldt dat OBZ leden zullen worden uitgenodigd om op 15 december a.s. de sessie bij te 

wonen die zij en A. Langendoen gaan houden met betrekking tot het actieplan Centrum. 

J. den Ouden vraagt de leden de ondernemerspagina op de website van de gemeente te bekijken. 

Alle opmerkingen/aanvullingen zijn welkom. I. Keur zal zorgen dat hier een simpele url  aan wordt 

gegeven zodat de pagina snel gevonden kan worden.  

4. Omgevingsvisie 

Aanwezig is Jeroen Traudes (JT), projectleider Omgevingsvisie Zandvoort. Aan de hand van een 

presentatie schetst hij de 3 perspectieven waarop Zandvoort zich zou kunnen richten. Daar moet een 

keuze uit gemaakt worden. Wanneer de notitie daarover gereed is zal deze gedeeld worden met 

OBZ. In maart zal naar verwachting de ontwerp omgevingsvisie gereed zijn die na de zomer 2021 

definitief vastgesteld zal worden. De visie zal gelden tot 2040. Traudes zal de presentatie aan OBZ 

doorsturen.  

Gedurende de vaststelling van de omgevingsvisie zal in januari 2021 al  gestart worden met het 

juridische omgevingsplan. Dit traject zal 2 jaar in beslag nemen. Een omgevingsplan heeft geen 

einddatum. Wel kunnen er aanpassingen in worden aangebracht.  

Reacties OBZ op de omgevingsvisie: 

Tijdens de participatiebijeenkomst sneeuwde de ondernemersbelangen onder aan de 

bewonersbelangen. 

Ambitieus plan. Benieuwd naar de keuzes. 



Is er tussen nu en maart 2021 een moment om informatie op te halen? Traudes geeft aan dat dit 

begin volgend jaar mogelijk zal zijn. De afspraak wordt gemaakt om Traudes dan uit te nodigen in 

OBZ overleg. 

Hoopt dat in het plan er ook ruimte is voor duurzaamheid en meer groen in het dorp.  

Vooral het perspectief Zandvoort Durft! Is relevant voor OBZ.  

5. Rondvraag 2. 

H. Molenaar is benieuwd naar de status van het plan omtrent de mobiliteitsvisie F1. I. Keur geeft aan 

dat opnieuw een vergunning zal moeten worden aangevraagd. Keur zal het projectteam op de 

hoogte brengen en verzoeken Molenaar uit te nodigen deel te nemen aan de overleggen. Keur zal 

met het projectteam bespreken of het zinvol is om eens aan te schuiven bij OBZ. 

De voorzitter doet een oproep aan de gemeente om ondernemers gerelateerde onderwerpen tijdig 

mee te delen aan de ondernemers.  

P. Tromp meldt dat 3 december a.s. 150 kerstbomen worden uitgedeeld aan alle retailers. 

Onderzocht wordt of ook de horeca gelegenheden een kerstboom willen.  

 

Wat Wie Wanneer gereed 

BTW nummer ontvangen? WC  

Eventuele inhoudelijke input op concept 
intentieverklaring aan de voorzitter melden 

Allen Week 48 

Punten voor de actie agenda doorsturen aan de 
voorzitter of bevestigen via mail dat hetgeen in de 
actieagenda staat vermeld volstaat.  

Zij, die dit nog 
niet hebben 
gedaan. 

Week 48 

Toelichting Ondernemersmanager voor achterbannen DH en Gemeente urgent 

Brief aan College sturen inzake behandeling extra 
steunpakket pas in januari 2021 naar de Raad 

DH Week 46/47 

De heer Berg contacten inzake ondertekening 
intentieverklaring 

DH Week 48/49 

Hotels & Pensions, T. vd. Veen toevoegen  
intentieverklaring voor ondertekening 

JdO Week 48 

Overzicht relevante informatie lopende projecten: wat 
en wanneer 

CH en IK urgent 

Corona herstelplan ‘huurbetaling’ aan OBZ sturen IK Week 48 

OBZ uitnodigen sessie 15 december 2020 JdO Week 48/49 

URL verzorgen voor ondernemerspagina IK Week 48/49 

Presentatie Omgevingsvisie aan OBZ sturen JT Week 48 

H. Molenaar uitnodigen deel te nemen aan 
mobiliteitsvisie F1. Navragen of projectteam wil 
deelnemen aan OBZ overleg 

IK Week 48/49 

   

 


