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Ondernemers Belangen Zandvoort + Wethouder Verheij 
Vastgesteld Notulen                        
 

Datum  : 16 december 2020 

Locatie  : Online Teams 

Tijdstip : 09.30 – 11.30 uur 

Deelnemers : D. Hulsebosch (voorzitter),  

 E. Verheij (wethouder Toerisme en Economie), R. van Haeften wethouder, A. Langendoen, J. den 

Ouden, L. Lemmens (Zandvoort Marketing), J. van Dam (Vereniging Bedrijventerreinen 

Zandvoort en standplaatshouders), R. Hartog (KHN), M. Busscher (KHN), I. Berkhoff (KHN) P. 

Bluijs (OVZ), P. Tromp (OVZ), N. Priester (VVSZ), H. Molenaar (VVSZ), K. Logtenberg 

(VVSZ), J. Smits (hotel& pensions), T. van der Veen (hotels & pensions), J. Keur, W. Coenraad en 

Th. van der Laan 

Afbericht : I. Keur, C. Hubers en R. v.d. Moot 

 

 

 

1.     Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom. De vergadering vangt aan met een presentatie over de Side 

events F1 2021. Deze presentatie wordt gegeven door M. Postuma, L Lemmens, wethouder Van 

Haeften en R. van Overdijk (DGP). Bestuur van het Innovatiefonds Zandvoort is voor deze 

presentatie ook aanwezig.  

 

2. Side events F1 

DGP, Gemeente Zandvoort en Zandvoort Marketing werken samen aan het plan de side events 

deel uit te laten maken van de F1 race. Er zal geen gebruik worden gemaakt van een extern 

evenementenbureau maar er wordt een stichting opgericht. Een extern bureau zal worden 

ingeschakeld om de sollicitatieprocedure te begeleiden. Sollicitanten voor de rol 

directeur/bestuurder kunnen zich daar aanmelden. Een onafhankelijk persoon zal via een 

sollicitatieprocedure worden aangesteld tot directeur/bestuurder. Deze rol zal niet door iemand van 

de gemeente worden vervuld. 

De gemeente zal in eerste instantie personen voor de Raad van Toezicht (RvT) gaan benaderen. 

Mocht dit niet leiden tot een positief resultaat zal ook deze opdracht bij het bureau worden 

neergelegd. Ook wordt er een Raad van Advies (RvA) samengesteld die o.a zou kunnen bestaan 

uit een afvaardiging van DGP, Gemeente Zandvoort en OBZ. In vergelijking tot vorig jaar staat de 

regio open voor het organiseren van een regionaal feest. Hierdoor kan worden voorkomen dat 

grote groepen zonder toegangsbewijs voor het Circuit naar Zandvoort komen. DGP wil middelen 

beschikbaar stellen die ingezet kunnen worden voor de spin off. Grote partners hebben 

aangegeven niet alleen zichtbaar te willen zijn op het circuit maar ook in het dorp. Daar het een 

private aangelegenheid betreft en gestoeld is op partners en kaarthouders valt de businesscase weg 

wanneer er geen publiek aanwezig kan zijn en zal de race komen te vervallen.  

Tot slot meldt Overdijk blij te zijn dat de race in september staat gepland en hopelijk door kan 

gaan met publiek. Wethouder Van Haeften sluit de presentatie af en hoopt op een goede 

samenwerking met de ondernemers.  

 

VVSZ hoort graag hoe er om wordt gegaan met gemaakte kosten mocht het evenement niet 

doorgaan en vraagt of het mobiliteitsplan van vorig jaar gehanteerd blijft. Wethouder Van Haeften 

meldt dat er op 1 juni 2021 een ‘Go or No Go’ zal zijn en verwacht dat een groot deel van de 

uitgaven dan nog niet hebben plaatsgevonden. Wat betreft het mobiliteitsplan geeft Overdijk aan 

dat er één plan zal komen. Het mobiliteitsplan van vorig jaar zal daar waar noodzakelijk worden 

gefinetuned. Toegezegd wordt betrokkenen hier vroegtijdig bij te betrekken.  

 

De heer Van der Laan geeft aan dat het idee om in de regio ook festiviteiten te organiseren mooi 

klinkt maar verwacht dat de menigte toch naar Zandvoort komt. Lemmens verwacht niet dat alle 
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omliggende plaatsen grote events zullen organiseren maar willen wel de ruimte bieden dat 

wanneer men iets wil organiseren dit mogelijk is.  

 

De rol/bijdrage die DGP, Gemeente Zandvoort en Zandvoort Marketing gaan nemen in de side 

events wordt nu uitgewerkt. Dit zou d.m.v. een financiële bijdrage of in manuren kunnen zijn. 

Details hierover zijn nog niet bekend.  

 

De stichting zal de vergunning voor de side events aanvragen. Vorig jaar is een deel gefinancierd 

door het Innovatiefonds en zij zien de aanvragen voor komend jaar tegemoet. 

 

De presentatie is separaat aan de concept notulen bijgevoegd. 

 

3. Verslagen OBZ- wethouder 30 september 2020 

            Op het verslag zijn inhoudelijk en tekstueel geen opmerkingen en wordt daarmee vastgesteld. 

   
4. Consequenties (nieuwe) Coronamaatregelen 

Het ergste wordt de Horeca wederom geraakt. Daarnaast is er nog veel onduidelijk welke winkels 

essentieel zijn en welke niet. Non Food zit met kerstvoorraad die nu niet verkocht kan worden.   

Wethouder Verheij geeft aan naast de extra maatregelen die opgenomen zijn in de 

decemberrapportage er hedenavond een vergadering staat gepland waarin verder zal worden 

gesproken over het ‘herstelplan’.  

 

5. Intentieverklaring Ondernemersmanagement 

Inmiddels hebben de OBZ leden het document kunnen delen met de achterban is vraagt de 

voorzitter de leden om instemming. Het Innovatiefonds is een onafhankelijke stichting en zal het 

document niet ondertekenen. Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat er wat betreft de 

financiering voor komend jaar een bovengrens is vastgesteld van € 80.000. Medio augustus-

oktober 2021 dient er opnieuw naar de hoogte van het bedrag te worden gekeken. Den Ouden 

geeft aan in 2021 zal blijken of het bedrag voldoende is. Omdat het hier een publiek-private 

samenwerking betreft dient het voorgelegd te moeten worden aan de gemeenteraad. Dit zal 26 

januari 2021 plaatsvinden. Indien gewenst is de voorzitter bereid in te spreken om een positief 

geluid namens de leden te laten horen. Voor de ondertekening van het document stelt de voorzitter 

voor hier een officieel moment van te willen maken. Tot slot adviseert de voorzitter aan de naam 

ondernemersmanager te wijzigen in ondernemersmanagement.  

 

6.  Actieplan Centrum 

Mevrouw Den Ouden zal de uitslag van het laatst gehouden overleg met de werkgroep delen met 

OBZ.  
 

7. Badhuisplein  

Tijdens de laatste raadscommissie vergadering is de visie niet vastgesteld maar heeft de wethouder 

een aantal vragen ontvangen die zij nu uitwerkt. Heikel punt is de parkeerplekken die dreigen te 

verdwijnen. De wethouder geeft aan dat dit onjuist is. Bij elke nieuwe bebouwing dienen er 

parkeerplekken te worden toegevoegd. Door het coronavirus is er onzekerheid ontstaan rondom 

het Badhuisplein. Wel heeft Corendon laten weten de ambitie voor een 4 of 5 sterren hotel nog 

steeds te hebben maar heeft daarvoor wel de ruimte nodig. Ook de gemeente ziet hier graag een 

hoogwaardig hotel. Zandvoort heeft ruimte voor dit soort ontwikkelingen die tegelijkertijd ook 

goed zijn voor de werkgelegenheid. De voorzitter hoopt niet dat de vertraging van zowel 

Badhuisplein als Entree investeerders zal doen besluiten de handen ervan af te trekken.  

De heer Priester vraagt of de informatie die hem ter oren is gekomen juist is en dat de openbare 

parkeerplekken naast Dirk voor bewoners gaan worden. De wethouder geeft aan dat onderzocht 

wordt om ondergronds plekken toe te voegen.. Een aantal plekken is door Rijnland aangegeven 

waar niet ondergronds kan worden geparkeerd in verband met het zeewater. De heer Tromp vraagt 

of Holland Casino en Corendon samenwerken. De wethouder geeft aan dat beide partijen met 
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elkaar in gesprek zijn. Gemeente is geen eigenaar van de grond en dus bepalen beide bedrijven 

wat zij op het Badhuisplein willen ontwikkelen. Gemeente is wel gesprekspartner.  

Besloten wordt om procesmanagers uit te nodigen de aangepaste visies van Badhuisplein en 

Entree van Zandvoort te komen toelichten in het OBZ overleg waarbij uitdrukkelijk door VVSZ 

wordt verzocht voorafgaand aan de aanpassing van de visies informatie op te halen bij betrokken 

partijen. Logtenberg geeft aan geen reactie te hebben mogen ontvangen van de procesmanager van 

Entree Zandvoort op de door VVSZ gestelde vragen. De wethouder zal navragen wat de reden 

hiervoor is. Tot slot geeft Logtenberg aan het nog steeds onduidelijk te vinden waar de informatie 

te vinden is over de diverse lopende projecten. In vele gevallen wordt men doorverwezen naar de 

projectpagina op de gemeentelijke website. Echter verschijnt op de projectpagina de informatie 

nadat deze door de raad is vastgesteld. De wethouder geeft aan uit te zoeken op welke wijze aan 

het verzoek van Logtenberg kan worden voldaan.  

Het communicatieplatform Pleio zal eind januari 2021 gereed zijn voor gebruik. Alle concept 

documenten zullen daar op geplaatst worden.  

 

8. Nieuws uit de verenigingen 

OVZ is benieuwd naar de ontwikkelingen Raadhuisplein. 

De wethouder geeft aan dat binnenkort de stukken van 2 varianten bij het college worden 

ingediend. Vervolgens zal het aan de raad worden voorgelegd. Het is de bedoeling om na de F1 te 

starten met de werkzaamheden. Voor de F1 zal er wel een verbinding tot stand worden gebracht 

tussen Raadhuisplein en Gasthuisplein. Voorzitter Hulsebosch geeft aan moeite te hebben met de 

rol van de gemeente waarom procesmanagers niet bij OBZ input ophalen. OBZ denkt graag mee. 

Besloten wordt om voor de grote projecten binnen OBZ werkgroepen samen te stellen. VVSZ 

vindt dit een goede ontwikkeling en wil graag bijdragen aan de projecten die betrekking hebben op 

het strand. Ook anderen kunnen zich melden bij voorzitter Hulsebosch. De wethouder zal samen 

met J. den Ouden het bij de gemeente oppakken.  

OVZ geeft aan als OBZ graag op de hoogte te willen worden gehouden omtrent de ontwikkelingen 

van Theater De Krocht en andere ontwikkelingen zoals o.a. Watertorenplein, Curiedriehoek en 

Tolweg. 

VVSZ vraagt aan de gemeente of hen bekend is dat in tegenstelling tot wat is toegezegd er 

strandafgangen afgesloten worden ter hoogte van Paulus Loot. Dit is gemeente niet bekend. 

VVSZ doet de suggestie, nu de seizoenpaviljoens deze winter blijven staan, met Rijnland te 

evalueren of te onderzoeken wat de impact is geweest voor het achterland. Hiervoor kan door 

VVSZ contact worden opgenomen met K. Mahi of rechtstreeks met Rijnland.  

Hotel&Pension In verband met de nieuwe coronamaatregelen is helaas samenwerking met 

restaurants niet meer toegestaan. Voorzitter Van der Veen geeft aan dat zijn leden binnenkort de 

factuur voor de toeristenbelasting zullen ontvangen en vraagt of de gemeente flexibel omgaat met 

betalingsregelingen. De wethouder geeft aan dat er gebruik gemaakt kan worden van een 

uitstelregeling en ieder individu om maatwerk kan vragen. Daarnaast is er een nieuwe grondslag. 

Welke regels er voor de nieuwe grondslag gelden zal de wethouder uitzoeken en delen met OBZ.  

 

9. Rondvraag 

L. Lemmens benadrukt graag nogmaals dat het oprichten van de stichting en de invulling daarvan 

geen zaak is van alleen DGP, Gemeente Zandvoort en Zandvoort Marketing maar ook van 

ondernemers.  

K. Logtenberg doet het verzoek om bij het vergaderschema voor 2021 een Team-link te sturen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor aanwezigheid en inbreng. 
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Actielijst 

 

Onderwerp Wie Wanneer 

 

Kalender diverse (grote) projecten C. Hubers 3e week oktober 

Presentatie toevoegen aan concept 

notulen 

I. Muller  

Uitslag laatst gehouden overleg 

Actieplan centrum aan OBZ sturen 

J. den Ouden Week 52 

Procesmanagers Badhuisplein en 

Entree uitnodigen om aangepaste 

versie met OBZ te delen 

J. den Ouden  

VVSZ heeft geen reactie mogen 

ontvangen op gestelde vragen aan 

de procesmanager Entree gebied. 

Navragen wat hier de reden voor is 

E. Verheij Week 52 

Samenstellen div. werkgroepen OBZ/Gemeente  

Nieuwe grondslag delen met OBZ E. Verheij Week 52 

 


