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Gemeente Bloemendaal 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 201 
2050 AE  OVERVEEN 
 
 
Overveen, 15 oktober 2020 
 
Betreft: Bespiegelingen gesprekken college 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Graag brengen wij u op de hoogte van de situatie van de strandpaviljoenhouders Bloemendaal aan Zee in 
relatie tot het overleg met het college van burgemeester en wethouders. Sinds een jaar of 10 is het 
gezamenlijk bedrijfsleven Bloemendaal aan Zee actief onder de vlag van Koninklijke Horeca Nederland. 
Deze samenwerking strekt zich uit tot alle 17 bedrijven in de buurt van de Kop Zeeweg. Minimaal 6 keer per 
jaar vindt er overleg plaats tussen een afvaardiging van de horeca, strandpaviljoens en logiesverstrekkers en 
de gemeente Bloemendaal. 
 
In de loop der jaren is de situatie in Bloemendaal aan Zee behoorlijk veranderd, het strandleven kan sinds 
een paar jaren vergeleken worden met het strandleven in Zandvoort en Velsen. Grote (DJ) feesten zijn niet 
meer wekelijks aanwezig en het publiek is in de loop der jaren veranderd van samenstelling, identiek aan 
genoemde gemeenten. Wat dat betreft is de missie van de gemeente Bloemendaal geslaagd, dit heeft 
echter tot veel omzetverlies bij de verschillende paviljoens geleid. Ondanks dat de ondernemers in het 
verleden zeer veel hebben geïnvesteerd in de veiligheid, met name op aandringen van medewerkers van de 
gemeente, hebben zij deze ontwikkeling inmiddels geaccepteerd. Zo zijn er sinds die tijd drie nieuwe 
strandpaviljoens gekomen die een enorme boost in de kwaliteit en uitstraling van de strandpaviljoens en hun 
exploitatie teweeg hebben gebracht. 
 
Toen kwam begin 2020 corona, de horeca moest haar deuren sluiten en ondanks het geweldige weer in 
het voorjaar en zomer zijn schrikbarende omzetdervingen geconstateerd. Sowieso zijn alle bruiloften, 
partijen, events en gezelschappen geannuleerd. De strandpaviljoens constateren alleen al op basis van 
het verlies van een omzetderving van 30 tot 40%. Daar waar een paar weken terug nog  zicht was op 
enige omzet uit deze markt, is die met de maatregelen van 29 september verdwenen en nu sinds 15 
oktober weer een sluiting van kracht is wordt het drama compleet. Deze omzetderving vanwege de 3 
maanden sluiting en de laatste maatregelen beloopt richting de 65%.   
 
Op 20 maart (bijlage brief) is door het gezamenlijke bedrijfsleven een eerste brief aan het college 
gezonden met de vraag om steun en kwijtschelding van kosten. Gedurende dit jaar hebben wij zo’n 6 
keer met een afvaardiging van de paviljoens overlegd met wethouder Heijink over de steunmaatregelen, 
kwijtschelding van leges en pacht. Het sluiten van de parkeerplaatsen (P1 en P2) gooide tussendoor roet 
in het eten en het strand bleek soms niet of nauwelijks bereikbaar. Van de belofte dat 900 parkeerplekken 
voor Pasen beschikbaar zouden zijn is niets terecht gekomen. In de gesprekken werd steeds een goede 
hoop gegeven op steun vanuit de gemeente en werd continue de parallel getrokken met de gemeente 
Zandvoort. Maar als we nu terugkijken op dit strandseizoen kunnen we niet anders dan teleurgesteld zijn 
in het optreden en daadkracht van het college. 
 
Wat we wel kunnen concluderen is dat de vergelijking met de gemeente Zandvoort een terechte is. Qua 
achterland, aanrijroutes, exploitatiemogelijkheden, dezelfde sjofelkosten (gebr. Paap) hebben we 
tegenwoordig een zelfde seizoen als onze buurgemeente Zandvoort. Onderstaande punten zijn voor ons 
van belang: 
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• De kwijtschelding van de pacht is uiteindelijk uitgekomen op 1,5 maand, dat is slechts 12,5%. Als 
je dit in verband brengt met de omzetdaling is het, ondanks alle goede bedoelingen van het 
college, een peuleschil. 

• Al langere tijd speelt de duur van de pachtcontracten een rol in de mogelijkheid tot investering in 
duurzaamheid en vernieuwing. Met de huidige contracten van 5 + 5 jaar krijgen ondernemers nul 
op het rekest voor financiering. In het afgelopen jaar hebben we hiertoe ook een schriftelijk 
verzoek ingediend, maar daar heeft het college ook negatief op gereageerd. (bijlage brief) 

• Door de mogelijkheden van ruimere exploitatievormen in het verleden waren de hogere 
pachtprijzen t.o.v. onze buurgemeenten wel gerechtvaardigd, maar zoals al eerder geconstateerd 
zijn op dit moment de exploitatievorm en -mogelijkheden identiek aan Zandvoort. De gemeente 
Bloemendaal rekent echter wel een pachtprijs die 255% hoger is t.o.v. de gemeente Zandvoort. 
(in Bloemendaal € 580,- per strekkende meter t.o.v. € 222,- in Zandvoort. 

• Het verzoek om de leges te verlagen/niet in rekening te brengen ? voor de parkeervergunningen 
voor eigenaren en personeel van de paviljoens zijn gehonoreerd, maar met een schamele korting 
van 12,5%. In 2020 is maar paar maanden van deze vergunning gebruik gemaakt en is dit voor 
ons een zeer teleurstellend bericht van wethouder Heijink. Bovendien zijn de kosten van deze 
parkeervergunningen 168% t.o.v. onze buurgemeente Zandvoort (in Bloemendaal € 252,- t.o.v. € 
150,- in Zandvoort) 

• De pachtprijzen per strekkende meter in Bloemendaal aan Zee zijn sinds 2003 verhoogd van € 
200,- in 2003 naar € 565,- in 2019. In dezelfde periode heeft de pacht in de buurgemeenten 
slechts een inflatiecorrectie ondergaan. Ten tijden van het toestaan van de feesten was dit voor 
de paviljoenhouders niet zo’n probleem, want zij hadden tenslotte ook extra omzetmogelijkheden, 
maar in de tegenwoordige exploitatie zijn deze hoge pachtprijzen niet meer redelijk, we draaien 
immers een zelfde exploitatie als onze buurgemeenten. Wij vragen hierbij speciale aandacht voor 
de jaarrond exploitaties van San Blas en Republiek, zij kunnen niet besparen op de winterstalling, 
wij doen het verzoek of zij extra gecompenseerd kunnen worden op de pachtprijs. 

• Wij willen graag benadrukken dat wij blijven aandringen op een aanpassing van de pacht in lijn 
met onze buurgemeenten. Want door wethouder Heijink is meerdere malen benadrukt dat hij 
geen verschil ziet tussen het strand van Zandvoort en het strand van Bloemendaal aan Zee en 
dat hij samen wil optrekken met Zandvoort. In onze ogen zou dit dan op zijn minst ook moeten 
gebeuren bij het vaststellen van de hoogte van de pachtsom alsmede met de duur van de 
overeenkomsten (10 + 10 jaren). Het blijft namelijk een bizarre situatie dat er op exact hetzelfde 
stukje strand een verschil van 255% zit in de pachtprijzen (Rapa Nui ten opzichte van de 
Bloemendaalse strandpaviljoens).   

 
We willen graag nog benadrukken dat de hoge pacht echt van grote invloed is op onze cashflow. Er is 
van oktober 2019 tot en met mei 2020 (8 maanden lang) geen omzet gedraaid door de 
seizoenspaviljoens. In het seizoen van 2020 zijn we 4 maanden open geweest waarbij de exploitatie 
sinds de beperking in groepsgrootte en mogelijkheid van maximaal 30 personen per bedrijf van kracht 
zijn, de omzetten in september en oktober zijn te verwaarlozen. Weliswaar kunnen de seizoenspaviljoens 
overwinteren, maar het voordeel van deze mogelijkheid wordt pas effectief in 2021, dat is nog een lange 
periode vooruit, waarbij het überhaupt de vraag is wanneer de horeca weer open mag., 
 
Wij hopen u een beeld te hebben geschetst van onze situatie en graag gaan wij met u in gesprek over 
bovenstaande punten om te bezien waar de gemeente Bloemendaal ons kan helpen. Alvast vriendelijk 
dank, wij zullen contact opnemen met uw fractie. 
 
Met vriendelijk groet, teken ik,  
namens Beachclub Republiek, Bloomingdale Beach, San Blas, Strandpaviljoen Later aan Zee, Bronze 
Beach, Fuel Beachclub en Woodstock en Mifune 
 
 
Ivo Berkhoff 
Regiomanager KHN 
 
Kopie naar college van burgemeester en wethouders 
 
Bijlagen: -     Brief 20 maart coronahulp 

- Brief 15 mei aanpassing pachtcontracten 


