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Betreft: Ondersteuning bedrijfsleven Noordwijk 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders

Het zal u niet verbazen dat het bedrijfsleven in Noordwijk hard geraakt is door het 
Coronavirus. Bezettingsgraden in hotels, campings, bungalowparken en restaurants zijn 
dramatisch gedaald, annuleringen van verblijven domineren de communicatie en het einde 
lijkt nog niet in zicht. Immers, de Keukenhof heeft haar opening verplaatst en net zoals met de 
Formule 1 Dutch GP is afgelasting een serieuze dreiging. Daarnaast houden we als 
ondernemers rekening met (begrijpelijke) zwaardere landelijke overheidsmaatregelen om 
verdere verspreiding te voorkomen.

De economische en sociale impact voor Noordwijkse bedrijven en medewerkers is enorm. Het 
zijn niet alleen de bedrijven in de Horeca en winkels die geraakt zijn. Het is de hele 
achterliggende keten van toeleveranciers als bakker, slager, visboer, touringcarbedrijf die 
geraakt worden. Daarnaast zien we ook op de bedrijventerreinen en bij ESA/ESTEC de 
gevolgen van het Coronavirus. Ongetwijfeld zal de Gemeente Noordwijk ook de daling in 
parkeerinkomsten en toeristenbelasting gaan signaleren.

Ondernemers doen er alles aan om de gevolgen voor de medewerkers te beperken. De meeste 
horecabedrijven hebben echter al werktijdverkorting aangevraagd. Daarnaast is er, door de 
abrupte en niet eerder voorgekomen omzetdaling, een serieuze cashflow problematiek en is de 
dreiging van faillissementen reëel. Ook is de impact voor de vele seizoenmedewerkers, die 
normaliter nu aan het werk gaan, enorm.

De verwachting is dat het congrestoerisme pas op zijn vroegst in september weer op gang 
komt. Het leisure-toerisme zou deze maand van start gaan maar is ook hard geraakt. Ook daar 
valt op korte termijn geen verbetering te verwachten. Eerste voorspellingen zijn dat in juli pas 
het leisurep-toerisme op gang komt. Los van deze voorspellingen doemt inmiddels ook het 
spookbeeld van een wereldwijde recessie op.
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Als bedrijfsleven doen wij een beroep op u om ons waar mogelijk te ondersteunen. Daarbij 
denken wij onder andere aan;

• Uitstel betalingstermijn Gemeentelijke belastingen voor alle Noordwijkse bedrijven; 
de laatste vervaldag voor de belastingen is 31 mei 2020 en het bedrag is voor veel 
bedrijven een relatief grote betaling. Uitstel naar bijvoorbeeld 30 september 2020 zou 
voor veel ondernemers financiële ruimte bieden.

• Correctie voorcalculatie toeristenbelasting; op basis van het scenario 2019 ontvangen 
hoteliers waarschijnlijk eind mei de voorlopige aanslag toeristenbelasting die eind 
september betaalt dient te worden. U ondersteunt de hotels als u een lager percentage 
neemt en de betalingstermijn verschuift naar eind december.

• Noordwijkse bedrijfsleven het komende jaar in de meest brede zin van het woord 
ontzien bij verhogingen in gemeentelijke belastingen.

• Additionele fondsen ter beschikking stellen aan Noordwijk Marketing om, zodra de 
eerste signalen van herstel van reisgedrag er zijn, direct verblijven aan te kunnen jagen 
via campagnes en andere promotie activiteiten.

Mochten er daarnaast in uw visie nog andere mogelijkheden zijn, vernemen wij deze 
natuurlijk graag. Daarnaast bieden wij uiteraard ook onze diensten aan om waar mogelijk de 
Gemeente Noordwijk en Noordwijkse gemeenschap in de meest brede zin te ondersteunen in 
de bestrijding van het Coronavirus.

Wij hebben vernomen dat er morgen, maandag 16 maart 2020, een extra overleg rondom de 
uitdagingen van het Coronavirus plaatsvindt. Wij vertrouwen er op dat dit schrijven u voor dit 
overleg bereikt en dat u onze suggesties meeneemt in de besluitvorming. Uiteraard stellen wij 
het op prijs om morgen na het overleg geïnformeerd te worden over de vervolgstappen.

Mede namens Arjan van den Akker, voorzitter NOV, verblijven wij, in afwachting van uw 
reactie.

Met vriendelijke groet

cc. Arjan van den Akker


