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AAN: 
- de Unie van Waterschappen

- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

- Rijkswaterstaat

Woerden, 3 april 2020 

Onderwerp : Kosten strandondernemers afbreken paviljoens in winter niet op te brengen 

Onze ref. 
Contact 

  vanwege Coronacrisis 
: UC20028/RW/DB/HK-xxxx 
:  

Geachte vertegenwoordigers, 

De Coronacrisis heeft een groeiende impact op ons land. In eerste instantie gaan onze gedachten 
hierbij natuurlijk uit naar het toenemend aantal zieken en de grote zorgvraag binnen de 
gemeentegrenzen. 

Ook op de economie heeft de crisis inmiddels fors ingegrepen. De sluiting van de eet- en 
drinkgelegenheden in de horeca brengt veel ondernemers in liquiditeitsproblemen en de 
werkgelegenheid is aanzienlijk gereduceerd. Het toerisme is stilgevallen en de horeca die nog 
open mag zijn, maakt geringe omzet. 

Opbouw- en afbreekkosten strandpaviljoens 
Als Koninklijke Horeca Nederland (KHN) richten wij ons in deze barre tijd bij hoge uitzondering in 
een brief tot u, als gezamenlijke bevoegde gezagen op het strand. De ondernemers op het strand 
worden namelijk hard geraakt door de crisis die precies begon bij aanvang van het seizoen.  
Veel strandpaviljoens hebben net een opbouw achter de rug met alle kosten die daar bij horen. 
Echter als dit jaar exploitatie niet of nauwelijks mogelijk is, komen feitelijk al deze ondernemers in 
de financiële problemen.  
Een aantal ondernemers kan uit de brand worden geholpen door het eenmalig laten staan van het 
paviljoen gedurende de winter 2020-2021. Dit voorkomt de forse op- en afbreekkosten die al snel 
kunnen oplopen tot 200.000 euro. Ondernemers willen hiervoor dan ook graag vergunningen 
aanvragen, maar lopen hier al snel aan tegen de verdeelde bevoegdheden op het strand. 

Noodzaak van het laten staan van strandpaviljoens 
➢ 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 brief het verzoek om de mogelijkheid om de paviljoens deze winter op het strand
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te laten staan, eventueel onder bepaling van een aantal (lokaal) nadere regels en 
voorwaarden. 

➢ Het (strand) toerisme en internationaal vliegverkeer zullen voor langere tijd nagenoeg
stil blijven liggen. De (toeristische) economie zal zeer lange tijd nodig hebben om weer
op gang te komen, wij denken dat dit pas in 2021 zal gebeuren, mede omdat vanaf
september 2020 het toeristenseizoen op veel plekken in principe alweer ten einde is.

➢ De gemiddelde afbreek, opslag en opbouw in het nieuwe jaar kost een paviljoenhouder
al snel € 125.000,- tot 200.000 euro. Met het reeds gestarte seizoen 2020, dat
inmiddels als verloren kan worden beschouwd, zijn de paviljoenhouders niet bij machte
om hun paviljoens af te laten breken aan het einde van het jaar.

➢ De op 31 maart bekend gemaakte NOW-regeling is dramatisch voor seizoenbedrijven,
dit omdat de grondslag van het loontijdvak op januari 2020 is gebaseerd, de tijdelijke
strandpaviljoens hebben die maand geen personeel in dienst en hebben daarmee geen
recht op uitkering NOW,  terwijl juist al het personeel vanaf de maand februari en maart
is aangenomen en opgeroepen om de paviljoens op te bouwen, in te richten en
gebruiksklaar te maken.

➢ De combinatie van een in ieder geval verloren eerste seizoenshelft en nauwelijks
gebruik kunnen maken van de NOW-regeling maakt dat andere baanbrekende
maatregelen nodig zijn, het besparen van de afbreek- en opbouwkosten 2020/2021 zou
hier uitkomst kunnen bieden.

➢ Een eerste peiling bij een aantal gemeenten leert ons dat zij inzien dat de problemen
op het strand extra groot zijn en dat zij mogelijkheden zien om paviljoens te laten
overwinteren.

Een gezamenlijke vuist voor de strandbelangen 
Wij roepen u daarom op om in deze uitzonderlijke tijden over de verschillende belangen en 
bevoegdheden heen te stappen en één lijn te trekken voor de belangen van de kust en de 
ondernemers die hierop actief zijn.  

Wij gaan graag op zeer korte termijn met u het gesprek aan om er voor te zorgen dat deze 
kostenbesparing voor deze strandondernemers mogelijk kan worden gemaakt.  

➢ Wij hopen dat Rijkswaterstaat als hoogste gezag op het strand zo snel mogelijk de
randvoorwaarden hiervoor duidelijk kan maken.

➢ Wij doen een dringend beroep op waterschappen en gemeenten om op lokaal niveau de
noodzakelijke inspanningen te verrichten om, passend binnen de eisen van de gemeente,
verlenging van deze vergunningen mogelijk te maken en daarmee de op- en afbreekkosten
te voorkomen.

Met een gastvrije groet, 
Koninklijke Horeca Nederland 

Dirk S. Beljaarts 
Algemeen directeur 


