
 

 

Datum: 22 april 2020 

Locatie: Online via Microsoft Teams 

Tijdstip: 9.00 – 10.00 uur 

Deelnemers bedrijfsleven: D. Hulsebosch (voorzitter), I. Muller (notulen), R. Hartog, M. Busscher 

K. Logtenberg, H. Molenaar, N. Priester, L. Lemmens, J. Keur, P. Tromp, T. van der Laan, W. 

Coenraad en P. Bluijs 

Deelnemers gemeente: E. Verheij, P. Spijkerman, C. Hubers en I. Keur 

Onafhankelijke deelnemer: J. den Ouden (kwartiermaker ondernemersmanager) 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en blikt terug op de persconferentie van 21 april jl. en meldt dat 

het teleurstellend is voor veel ondernemers wat er nu mag. We hadden allemaal op meer gehoopt 

maar helaas is het niet anders. Doel van de bijeenkomst van vanmorgen is antwoorden te krijgen 

vanuit het College op de eerder gestelde vragen door het OBZ. 

 

2. Wethouder Ellen Verheij 

De voorzitter vraagt de wethouder of er antwoorden te geven zijn op de vragen van vorige week. 

• De wethouder had gehoopt dat de horeca wat meer ruimte was geboden en spreekt 

daarover haar teleurstelling uit. 

• Binnen de gemeente wordt wel al druk nagedacht over de mogelijkheden die plaats 

kunnen gaan vinden wanneer het kabinet besluit tot verruiming. Denk aan wegen 

afsluiten om zo terrassen te kunnen vergroten, het plaatsen van Dixis etc. De 

wethouder geeft aan de mogelijkheden gezamenlijk met OBZ te willen bekijken.  

• Naar aanleiding van het verzoek van VVSZ om de paviljoens de winter te laten staan 

meldt de wethouder dat de gemeente dit verzoek ondersteunt. Wel zullen er nog 

nadere afspraken dienen te worden gemaakt. Aansluitend aan dit overleg heeft het 

bestuur van de Vereniging van Strandpachters Zandvoort een overleg waarbij ook de 

wethouder aanwezig zal zijn.  

Op de vraag van de heer Bluijs wie uiteindelijk beslist of de paviljoens daadwerkelijk 

kunnen blijven staan antwoord de wethouder dat deze wordt genomen door 

Rijkswaterstaat (RWS). Het gesprek zal met hen gevoerd moeten worden. Voorzitter 

van de strandpachters vereniging Kiria Logtenberg is blij met de steun van de 

wethouder en gemeente en doet het voorstel gezamenlijk op te trekken met de 

andere kustgemeenten om samen met hen de boodschap kenbaar te maken bij RWS.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Voorzitter Dick Hulsebosch vraagt om een duidelijke wens, die een ieder kan 

gebruiken bij het benaderen van zijn/haar netwerk. Hijzelf zal een lobby doen bij 

VNO en MKB. L. Lemmens zal informeren naar de vorderingen bij de stuurgroep 

‘Offensief Duurzaam Herstel Bestemming Nederland’ waarin zij aandacht heeft 

gevraagd voor de wens om als strandpaviljoen te mogen blijven staan in de winter.  

De voorzitter zegt voorstander te zijn om een persbericht uit te doen met daarin het 

positieve nieuws te melden dat de gemeente de wens van de strandpachters 

vereniging om paviljoens de winter te laten staan ondersteunt en doet hierbij het 

advies dit bij het overleg dat beide partijen later deze ochtend met elkaar zullen 

hebben te bespreken.  

• Op de vraag om aanvullende financiële maatregelen meldt de wethouder dat zij hier 

met welwillendheid naar kijkt. Het College beslist hier uiteindelijk niet over. Dat doet 

de Gemeenteraad op basis van een voorstel van het College. Dit wordt voorbereid 

voor een raadsbehandeling in juni. De heer Spijkerman vult aan dat het concept 

voorstel 12 of 19 mei a.s. in het College zal worden behandeld.  

 

3. Vereniging van Strandpachters Zandvoort (VVSZ)        

K. Logtenberg meldt dat alle vragen bekend zijn bij de gemeente en meldt dat in  het gesprek dat 

later deze ochtend zal plaatsvinden gesproken zal worden over 1,5 meter samenleving. 

De heer Molenaar (jaarrond paviljoen) meldt dat jaarrond en seizoen paviljoens goed overleg met 

elkaar hebben en te werken als eenheid waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken.  

 

4. Koninklijke Horeca Zandvoort (KHN Zandvoort)                                                                                                          

 De heer Hartog is niet blij met het nieuws dat gisteren is gepresenteerd en constateert                                     

dat de vragen die bij de gemeente liggen nog meer relevantie hebben. Als bestuur is KHN Zandvoort 

nu aan het inventariseren wat iedere horecaondernemer onderneemt om over te kunnen gaan naar    

de 1,5 meter economie. P. Spijkerman roept op om met ideeën te komen des te sneller liggen de 

wensen bij het College en de gemeenteraad. Morgen heeft KHN Zandvoort een meeting met de 

gemeente en zal hier verder over worden gesproken. De heer Hartog doet het voorstel om een 

werkgroep samen te stellen die zich bezig zal houden met het in kaart brengen van de ideeën. 

Voorzitter Hulsebosch zegt toe dit op te pakken. 

De heer Busscher dankt de wethouder voor het meedenken in oplossingen mocht de verruiming 

plaats gaan vinden. Tevens vraagt hij na te denken of er mogelijkheden zijn om al wat regels binnen 

Zandvoort te versoepelen. Denk hierbij aan de parkeerplaatsen op de boulevard.  Mevrouw Keur 

meldt dit verzoek vanuit meerdere hoeken te hebben ontvangen en de gesprekken hierover op korte 

termijn gaan plaatsvinden.  De wethouder vult aan dat hier goed naar gekeken zal moeten worden 

daar het niet de bedoeling is het dat het te druk wordt. Stel de horeca gaat open met 1,5 meter 

regeling. Hoe richt je de parkeerplekken in, hoe creëren we dat mensen kunnen komen zonder dat 

het drukker wordt. Dit moeten we samen doen.  

 



 

 

De onzekerheid is de bottleneck voor ondernemers zegt Busscher. Men wil weten wat de richtlijnen 

zijn. Wat als regelgeving komt, wat gebeurt er dan? K. Logtenberg denkt dat het goed is om op 

dorpsniveau hier gezamenlijk met de gemeente over in gesprek te blijven.                                              

 

De heer Spijkerman refereert aan een bericht van BNR waarin kermisexploitanten een 

proefopstelling hebben gemaakt in het kader van de 1,5 meter samenleving. Als voorbeeld van een 

experiment in het kader van de 1,5 metereconomie. Hij geeft aan het mooi te vinden als Zandvoort 

koploper wordt met allerlei verschillende ondernemersexperimenten voor de 1,5 metereconomie. 

Zandvoort als dé landelijke proeftuin, waar bedrijven en gemeente gezamenlijk optrekken om pilots 

te doen en innovaties toe te passen. Hiermee kunnen we op positieve wijze wellicht ook de landelijke 

pers te halen en zo zetten we samen de schouders eronder.  

Zowel VVSZ en KHN Zandvoort zullen dit in de vervolggesprekken met de gemeente verder 

uitwerken. L. Lemmens hoort graag de bevindingen zodat zij deze kan delen met haar kanalen.  

 

5. OVZ 

De heer Tromp meldt dat OVZ bestuur volgende week een overleg heeft met Janneke den Ouden en 

Irma Keur om de ontwikkelingen binnen de retail te bekijken. Grote bedrijven zoals Pearle, Ici Paris 

en Kik gaan langzaam weer open.  

De heer Bluijs heeft een tweetal vragen: 

- aan de heer Van der Laan of er een brief is uitgegaan naar de verhuurders. 

- aan de wethouder of inzichtelijk is hoe de begroting van 2020 er uitziet nu er vele 

inkomsten zoals parkeergelden en toeristenbelasting niet ontvangen worden.  

 

6. Vereniging van Eigenaren Commercieel Vastgoed Zandvoort (VECVZ) 

De heer Van der Laan meldt dat het sturen van een brief niet noodzakelijk is. Inmiddels heeft hij de 

eigenaren van commercieel vastgoed gesproken en hebben de meesten kennisgenomen van de 

richtlijnen. Gesproken is over een 25% – 75% waarbij de kanttekening door die partijen wordt 

geplaatst de 75% op een later moment te bekijken of kwijt te schelden of een 50/50 regeling.  De 

vereniging is van mening dat huurders contact dienen op te nemen met hun verhuurder. Van der 

Laan meldt geen contact te hebben gehad met de particulieren verhuurders en vraagt de heer Bluijs 

om namen zodat hij contact met hen kan opnemen en merkt op dat wanneer verhuurders afhankelijk 

zijn van dit inkomen zijn als vastgoedvereniging niets kunnen doen.  Mevrouw Den Ouden doet het 

verzoek vanuit de vereniging huurders op de hoogte te stellen contact te zoeken met de verhuurder.  

M. Busscher doet een oproep dat wanneer de crisisperiode voorbij is de huren aangepast te laten. 

Tevens meldt hij dat er verhuurders zijn waarbij de huurders nul op rekest krijgen en zegt dat dit voor 

beide partijen geen oplossing is.  

 

 

 



 

 

 

7. Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort 

J. Keur heeft niets toe te voegen. Alles is gezegd wat gezegd moet worden. Wel doet hij een beroep 

op de gemeente ervoor te zorgdragen dat de internet verbinding voor het kunnen volgen van de 

raadsvergaderingen verbeterd wordt.  De wethouder laat weten dat de oorzaak hiervan ligt bij het 

bedrijf dat in vele gemeenten het digitaal in beeld en geluid brengen van openbare politieke 

besluitvormingen verzorgd. De gemeente denkt nu na om op een ander tijdstip te vergaderen zodat 

het voor publiek ook zichtbaar is.  

 

Rondvraag 

T. van der Laan: Ook Timo Greeven en Rene van der Moot wilden deze ochtend de meeting bijwonen 

echter was voor hen de link niet zichtbaar. Komende vrijdag vindt er een bijeenkomst plaats tussen 

VECVZ en gemeente. Verzoek aan J. den Ouden hen een vergaderverzoek te sturen. 

E. Verheij: de heer Bluijs vroeg naar de gevolgen van de gemeente begroting. Parkeer en 

toeristeninkomsten lopen flink terug. Hoe gaan we daar mee om? Gemeenten zijn aan het 

inventariseren en in juni zal bekeken worden welke scenario’s er toegepast kunnen worden.  Op de 

vraag van Logtenberg hoeveel de gemeente Zandvoort misloopt antwoordt de wethouder dit niet te 

kunnen zeggen maar wel dat het om een aanzienlijk bedrag gaat. 

K. Logtenberg: vraagt aan de wethouder of de werkzaamheden aan de omgevingswet/visie op dit 

moment op gemeentelijk niveau stil liggen. De wethouder antwoordt dat de wet is vastgesteld en de 

inwerkingtreding is vertraagd door technische ICT problemen aldus het Ministerie.  Daar de visie niet 

alleen door de gemeente wordt gemaakt maar ook door bewoners en ondernemers wordt nu 

gekeken wat de digitale mogelijkheden zijn om de participatiebijeenkomsten te doen laten 

plaatsvinden.  Mevrouw Hubers meldt dat ook bureau UUM hier aan werkt.  

M. Busscher: constateert dat kredietaanvragen bij de banken moeizaam verlopen en ook daar nul op 

rekest ontvangt. Vanaf 29 april a.s. is het mogelijk om bij de gemeente krediet kan worden 

aangevraagd en hoopt dat er een versnelde procedure kan plaatsvinden.  

 

 

 

 


