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: Coronacrisis nog niet voorbij, strandondernemers verzoeken opnieuw te
mogen overwinteren, zonder precedentwerking
: UC21023/DB/FB-Ysc
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Geachte heer Van der Sande,
De Coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op ons land. Alhoewel we inmiddels
versoepelingen in de maatregelen zien, is bij horecaondernemers achter de schermen het leed nog
niet voorbij. De sluiting van de eet- en drinkgelegenheden bracht veel ondernemers in directe
liquiditeitsproblemen. Het (buitenlands) toerisme is nog lang niet op peil en de horeca maakt door
alle beperkingen veelal veel minder omzet dan in normale jaren. De strandpaviljoens vormen hierop
geen uitzondering.

Ondanks dat de seizoenpaviljoens afgelopen winter de mogelijkheid hebben gekregen om te kunnen
blijven staan en daarmee kosten hebben bespaard, is de (financiële) schade alsnog groot: In een
“normaal” jaar wordt 90% van de omzet in Q2 en Q3 van een jaar gerealiseerd. In 2020 en nu ook in
2021 is de omzet van Q2 te verwaarlozen, met name door de lang aangehouden sluiting en de nog
steeds beperkingen in de openstelling (van terrassen en binnenruimte). Strandpaviljoens realiseren
hun omzet op basis van extreme wisselingen in drukte; het is veelal hollen of stilstaan. De hogere
omzetpotentie op de mooie dagen is noodzakelijk om de stillere dagen te kunnen compenseren,
maar deze omzetten zijn niet te realiseren door de coronarestricties die nog steeds gelden. Zo is de
capaciteit van een horecabedrijf door de 1,5 meter regel en de cap op het aantal gasten lager.
Daarnaast maken het accommoderen van bedrijfsfeesten en partijen een steeds groter deel uit van
de totale omzet. Juist die partijenmarkt en bedrijfsfeesten zijn geheel weggevallen. Dat kost de
branche een enorme weersonafhankelijke inkomstenbron. Nu wederom de toegestane aantallen een
enorme beperking vormen voor de paviljoens, lijden zij zienderogen onder de coronacrisis.
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Opbouw- en afbreekkosten strandpaviljoens
De strandpaviljoens zijn bijzonder dankbaar dat zij in de winter van 2020/2021 konden blijven staan
zodat de kosten van het afbreken en weer opbouwen werden vermeden. Dit was een mooi
voorbeeld van samen de handen ineen slaan in de crisis. Het zou gaan om een eenmalige
uitzondering op de regel. Maar nu de coronacrisis voortduurt, zijn wij genoodzaakt om ons als
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) nogmaals tot u, als gezamenlijke bevoegde gezagen op het
strand, te richten.

Daar komt bij dat er in 2020 nauwelijks TVL compensatie was voor de strandpaviljoens. Deze
regeling werd pas substantieel vanaf het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021. Juist in deze
kwartalen kwamen strandpaviljoens gezien het seizoenskarakter van de omzet niet of nauwelijks in
aanmerking voor TVL steun.
Nog eenmaal laten staan van de paviljoens
De coronapandemie duurt veel langer en heeft een veel grotere impact dan werd voorzien bij het
toestaan van de overwintering medio 2020 voor de winter 2020/2021. Buffers voor de winter kunnen
ook dit jaar niet of beperkt worden opgebouwd. En alhoewel de strandbedrijven blij zijn met de steun
die zij krijgen, is deze ruimschoots ontoereikend om alle kosten en gederfde inkomsten te kunnen
compenseren.
Voor ongeveer de helft van de strandondernemers zou het een enorme steun in de rug zijn als zij
hun paviljoen ook gedurende de winter 2021-2022 mogen laten staan. Dit voorkomt de forse kosten
van afbraak en opbouw die al snel kunnen oplopen tot € 200.000,- en waarvoor de middelen nu
ontbreken.
Wij verzoeken u derhalve om voor de winter van 2021/2022 nog éénmaal in te stemmen met een
overwintering onder dezelfde condities als afgelopen jaar. Wij hadden liever gehad dat dit verzoek
niet nodig was geweest, maar de situatie in de afgelopen bijna anderhalf jaar was uitzonderlijk en
duurde langer dan ieder van ons vorig jaar kon voorzien. We keren nu stap voor stap terug naar een
normale situatie maar daar zijn we nog niet.
Wij hebben ons verzoek op beleidsniveau al toegelicht aan de partners van het Kustpact. Zij waren
van mening dat een besluit hierover op bestuurlijk niveau zou moeten worden genomen.
Wij zijn desgevraagd bereid een nadere onderbouwing van ons verzoek te geven en hopen op een
positieve reactie.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Horeca Nederland

Dirk S. Beljaarts
Algemeen directeur

Deze brief is tevens verzonden aan de Rijkswaterstaat en aan de VNG.
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Met vriendelijke groet, mede namens de gezamenlijke strandpaviljoens Nederland, inmiddels
verenigd in het NKV (Nederlandse Kust Vereniging) en met ondersteuning van Strand Nederland,

