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Onderwerp: Horeca Bloemendaal aan Zee hard geraakt door Corona-virus; graag uw 
medewerking op het gebied van gemeentelijke lasten 

Geacht college, 

De gevolgen van het Corona-virus worden met de dag steeds groter. In de allereerste plaats 
geldt dat natuurlijk voor de ontwikkeling van het aantal besmettingen en helaas de stijging van 
het aantal mensen dat door de ziekte is komen te overlijden. 

Door de overheidsmaatregelen van 15 maart j.l. om alle eet-en drinkgelegenheden minimaal tot 
met 6 april a.s. te sluiten, komen veel horecaondememers in acute liquiditeitsproblemen. Dat 
speelt extra op en bij het strand omdat men net uit de winter komt. De reserves zijn op en de 
broodnodige omzet kan niet gemaakt worden. Met 0% omzet tijdens de periode van sluiting en 
een verwachte omzetterugval van 50% over het hele jaar heen, heeft de horeca NU 
steunmaatregelen nodig. Niet alleen vanuit de landelijke overheid, maar juist ook vanuit de 
gemeente. 

Wat er op dit moment hard nodig is, zijn maatregelen waarmee snel en eenvoudig voorzien 
wordt in liquiditeit van de horecaondememing. Voor de langere termijn zien wij net zo wellicht 
wel grotere problemen omdat het zomerseizoen zo kort is. Eer de drukte en het toerisme weer 
op gang zijn nadat we mogen openen, zal het maanden lang duren. 

Op 19 maart heeft een eerste verkennend gesprek plaats gevonden met wethouder Heijink, wij 
zijn verheugd over de houding van de gemeente in dat gesprek. Wethouder Heijink benadrukte 
dat de gemeente Bloemendaal alle paviljoens graag in 2021 weer terug wil zin op het strand, 
deze uitspraak doet ons goed. Zoals besproken is e.e.a. in en brief geformuleerd en stellen de 
volgende maatregelen voor en verzoeken wij u deze tevens in gang te zetten: 

• Wij voorzien voor de langere termijn enorme problemen bij de strandpaviljoen houders, 
omdat er dit seizoen te kort tijd is om reserves op te bouwen om a. de winter door te 
komen en b. om de af- en opbouw te financieren. Daarom is het belangrijkste punt uit 
deze lijst het verzoek om de mogelijkheid om de paviljoens deze winter op het strand te 
laten staan, eventueel onder bepaling van een aantal nadere regels en voorwaarden. 

• Voor akkoord van bovenstaand verzoek zal het Hoogheemraadschap Rijnland in moeten 
stemmen. Graag trekken wij samen met de gemeente Bloemendaal op om dit in gang te 
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zetten en vorm te geven. Bijvoorbeeld het gezamenlijk sturen van een brief zou een 
goede eerste stap zijn 

• Mocht het kabinet besluiten om de horeca voor langeren periode te sluiten, dan is nu het 
moment daar om de strandopgang te vernieuwen, te verbreden en weer up to date te 
maken. 

• In het gesprek heeft de gemeente aangekondigd zich soepel op te stellen om te helpen, 
waar mogelijk. Graag vernemen wij hoe ondernemers zich kunnen melden bij de 
gemeente. 

• In verband met het uitstellen van de  Dutch  Grand Prix naar mogelijk half augustus, wat 
voor het strand een minder geschikt moment is, verzoeken wij u coulant om te gaan met 
de aanvraag van activiteiten en vergunningen, zou u dit alvast met de Politie kunnen 
bespreken? 

• Wij verzoeken u om loketverkoop aan het pad mogelijk te maken voor de duur van de 
sluiting. De ondernemers verwachten bij mooier weer drukte op het strand en daar 
kunnen we dan maar beter nu alvast op inspelen. 

• De ondernemers hebben hun bedrijven gesloten, er is geen of nauwelijks personeel 
aanwezig, toch zal het publiek dat naar het strand komt afval en rommel bij zich hebben. 
Wij verzoeken de gemeente om gedurende de sluiting de taak voor de borging van 'het 
schone strand' over te nemen en daar waar nodig afvalbakken te legen en rommel op te 
ruimen. 

• Mogelijk zijn extra tijdelijke toiletunits op het strand nodig om het publiek aan behoefte te 
kunnen laten doen. Strandpaviljoens en hun erven zijn gesloten, dus daar kan het 
publiek niet terecht. 

• Mocht het Bevrijdingsfeest 75 jaar doorgang vinden, op de geplande datum of later, 
verzoeken wij u de benodigde kosten voor het opzetten van het evenement van 
€ 13.000,- volledig voor uw rekening te nemen. 

• Omdat de opstart van het strandleven na de opening van de horeca maanden lang zal 
duren en eer de oude drukte en stroom strandbezoekers op gang is gekomen verzoeken 
wij u het parkeren op P1 en P2 2 maanden lang na de opening van de horeca gratis te 
maken. 

• Ondernemers kunnen niet exploiteren en gebruik maken van hun exploitatie, daarom 
verzoeken wij u om kwijtschelding van pacht en huur voor de periode van de sluiting en 2 
maanden daarna. Mocht het zo zijn dat de sluiting van dermate duur is dat er niet echt 
meer van een strandseizoen gesproken kan worden verzoeken wij u om kwijtschelding 
van de pacht en huur voor het gehele jaar. 

• Evenzo geldt dit voor alle andere gemeentelijke heffingen gedurende de sluiting en 2 
maanden daarna, denk hierbij aan kosten parkeervergunningen, leges en andere 
gemeentelijke heffingen 

• Het ziet er naar uit dat het Solarpark later zal worden opgeleverd, dit in verband met de 
uitgestelde levering van de zonnepanelen. Dat zou heel goed kunnen betekenen dat de 
oplevering uitloopt tot in het volle zomerseizoen. Mocht de oplevering nog niet zijn 
gedaan in de tijd dat de horeca weer open mag zijn dringen wij er bij u op aan om dit 
onder zeer stringente afspraken te laten afronden. 
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• Voor de 3 eerstvolgende evenementen verzoeken wij u geen leges in rekening te 
brengen. 

• VVij verzoeken u om kwijtschelding van de WOZ voor tenminste 1 kwartaal uitgebreid met 
de duur van de sluiting na 6 april 2020. 

• Na de sluitingsperiode verzoeken wij u om direct vanaf dag 1 van de opening van de 
horeca met de pilot taxistandplaats te starten op P1. 

• VVij zouden graag zien dat de pachtovereenkomst van de strandpaviljoens wordt 
aangepast naar 8 jaar i.p.v. nu 3 jaren. Door de strop in dit seizoen komen de 
financieringstermijnen en terugverdientermijnen ernstig in het gedrang. Zekerheid voor 
paviljoens om langer te kunnen blijven staan maakt dat financieringsbronnen beter 
aangeboord kunnen worden. 

Graag attenderen wij u ook nog op de brief van KHN Bloemendaal/Heemstede en de brief van 
VNO-NCW welke beiden van een zelfde strekking zijn als deze brief. 

Op voorhand danken wij u alvast voor de toezegging in de bijdrage van de kosten voor de 
gezamenlijke website voor Bloemendaal aan Zee. 

Daarnaast zou de gemeente Bloemendaal de horecaondernemers kunnen steunen door ze 
actief te informeren over belangrijke zaken in relatie tot de huidige situatie, bijvoorbeeld via (het 
inregelen van) een centraal informatiepunt. Wij bieden jullie hierbij nadrukkelijk aan om daar 
(ook) door te verwijzen naar onze speciaal voor horecaondememers ingerichte website 
www.khn.nl/corona. Denk hierbij aan informatie over werktijdverkorting, personele zaken, 
kredietfaciliteiten en andere actuele zaken die continu worden ge-update in afstemming met de 
Rijksoverheid. 

Het is cruciaal dat de horeca in deze gemeente op de kortst mogelijke termijn weet waar ze aan 
toe is en dat deze steunmaatregelen direct worden ingezet. Uiteraard is KHN voor de volle 100% 
bereid mee te werken aan uitwerking van werkbare en vooral snel uitvoerbare maatregelen. 

Graag schakelen wij samen met jullie op deze en andere terreinen die ons nu gezamenlijk raken. 
Voor nadere afstemming kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Met gastvrije groet, namens de samenwerkende ondernemers Bloemendaal aan Zee, 

Ivo Berkhoff 
Regiomanager zuidelijk Noord-Holland 

brief Coronavirus gemeente Bloemendaal aan Zee.docx 	 3/3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

