Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. Minister Bas van ‘t Wout
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Postbus 298
2200 AG Noordwijk

Noordwijk, 8 maart 2021
T +31 (0)71 36 60 000

Uw kenmerk

:

Uw brief van
Zaaknummer

:
:

Behandeld door
Verzenddatum

: Arie Musch
:

Onderwerp

: Bieden van perspectief aan ondernemers

In afschrift aan

: Voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden, de heer Lenferink

gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl

KvK nummer 73538469
BTW NL8257.92.150.B01
IBAN NL34BNGH0285044621
BIC BNGHNL2G

Geachte minister Van ‘t Wout,
Onze economie heeft nu een jaar te maken met de coronacrisis. De getroffen maatregelen hebben
grote financiële gevolgen voor grote groepen ondernemers. Wij hebben lang mogen rekenen op een
breed draagvlak onder deze ondernemers, terwijl ontzettend veel van hen werd gevraagd. Vanuit die
gedachte loven wij onze ondernemers voor hun inzet en trachten we samen met hen te onderzoeken
hoe we perspectief kunnen bieden en weer uit deze crisis kunnen komen.

Gevolgen voor de toeristische sector, horeca en retail
Door de getroffen maatregelen worden bepaalde sectoren, zoals de toeristische sector, de horeca
en retail, extra hard getroffen. De regelingen die de regering in het leven heeft geroepen blijken
helaas onvoldoende toereikend waardoor het water deze ondernemers tot boven de lippen staat.
De verruiming die op 23 februari 2021 is aangekondigd is een kleine stap, maar is volgens ons nog
onvoldoende. Zeker als dit ertoe leidt dat voor het grootwinkelbedrijf aanvullende regelingen
getroffen gaan worden en de kleine zelfstandige (zoals het nu lijkt) niet onder die regelingen gaan
vallen. Hierdoor zal vooral bij de kleine zelfstandige wrevel ontstaan en draagt dit bij aan het
verliezen van het toch al afnemende maatschappelijke draagvlak.
De financiële gevolgen hebben naast de nodige maatschappelijke en persoonlijke impact ook
gevolgen voor de leefbaarheid binnen onze kernen. Als overheden dreigen we het zo benodigde
draagvlak te verliezen juist bij die ondernemers die enorme financiële en persoonlijke offers hebben
gebracht. Dat verlies aan draagvlak is het laatste dat wij kunnen gebruiken.

Bieden van perspectief en een routekaart
Het is van het grootste belang om gehoor te geven aan de noodkreet onder ondernemers aangaande
het bieden van perspectief. Met deze brief verzoeken wij de regering daarom om zo snel mogelijk
met een gedetailleerde routekaart met stappenplan te komen voor een verantwoorde heropening.
Heldere vooruitzichten zijn nodig zodat de ondernemers zich kunnen voorbereiden en de heropening
op een voor hen kenmerkende creatieve wijze kunnen vertalen naar hun bedrijfsvoering.
Ook landen als Engeland en Duitsland geven gehoor aan de noodkreten vanuit diverse sectoren en
zijn inmiddels bezig met het neerzetten van routekaarten die, uiteraard onde r het nodige
voorbehoud aangaande de ontwikkelingen rondom corona, een stip op de horizon moeten zetten.
De benodigde routekaart kan een tijdsplanning koppelen aan het aantal besmettingen en aangeven
wat er bedrijfsmatig nodig is en voorbereid moet worden om open te mogen gaan. De routekaart
moet daarbij belangrijke vragen beantwoorden, zoals:
Omstandigheden


Welke besmettingswaarden zijn maatgevend voor het (deels) openen van de bedrijven?



Moet men een sneltest hebben gedaan of kan het zonder test?



Is de regionale besmettingsgrens bepalend of gaat het om landelijke cijfers?

Voorzieningen


Mogen er meerdere personen tegelijk in de winkel? Zo ja, hoeveel en bij welke grens?




Mogen bezoekers slechts alleen naar binnen, alleen met partners of ook vrienden?
Wat moet ik als ondernemer faciliteren ten behoeve van mijn bezoekers?




Zijn er meer zaken die een ondernemer vooraf moet regelen? Zo ja, welke?
Moet men een deurbeleid voeren?



Dient men scheidingswanden aan te brengen of ruimte tussen tafels te laten?



Toegang met of zonder vaccinatiebewijs/paspoort?

Met de beantwoording van dergelijke vragen kan snel gefaseerd naar herstel worden gewerkt. Een
gedetailleerde routekaart met stappenplan maakt het voor ondernemers mogelijk de noodzakelijke
voorbereidingen te treffen. Dit leidt er vervolgens toe dat de uitvoering voor zowel ondernemers als
lokale overheid in betrekkelijke rust en samenspraak met elkaar kan plaatsvinden.

Wij denken graag mee
Het bieden van perspectief waarbij we vooraf van elkaar weten wanneer we wat kunnen verwachten,
heeft naar onze mening een zeer hoge prioriteit. We zouden dan ook graag zien dat we dit
gezamenlijk snel gaan oppakken. Dat u samen met andere kabinetsleden op 3 maart 2021 een goed
gesprek heeft gehad met de Koninklijke Horeca Nederland en MKB-Nederland over de behoefte aan
perspectief en een routekaart geeft ons vertrouwen.
Ook wij zijn gaarne bereid om met u op korte termijn in gesprek te gaan, waarbij we de
mogelijkheden verkennen in de richting van een gedetailleerde routekaart en een gefaseerde
heropening van genoemde sectoren. Samen met onze ondernemers zijn wij goed in staat om met u
de details uit te werken die nodig zijn om alles in goede banen te leiden.

Pagina 2 van 3

Vanzelfsprekend zijn wij van harte bereid om uw vragen te beantwoorden en danken u alvast voor
uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Namens de wethouders Economie Duin- en Bollenstreek

Roberto ter Hark
Waarnemend Voorzitter Bestuurlijk Overleg Economie
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