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Betreft: Brief Zeeland effecten Rijksmaatregelen horeca en toerisme

Geachte heer Wiebes,
Als gezamenlijke overheden (gemeenten, provincie en waterschap) en ondernemers constateren we dat in
Zeeland een aantal sectoren zwaar getroffen worden door de nieuwe Rijksmaatregelen als gevolg van de
coronacrisis. Veel Zeeuwse bedrijven zijn in hun inkomsten seizoensgebonden en dreigen nu in het naseizoen,
opnieuw te worden gedupeerd. We krijgen signalen dat diverse bedrijven hierdoor aan het randje van de afgrond
terechtkomen. Ondernemers staan op het punt hun personeel te ontslaan waarmee de werkgelegenheid onder
druk komt te staan. We onderschrijven dat de situatie betreffende de verspreiding van het coronavirus de
maatregelen noodzakelijk maken. Echter, zonder ruimhartige steun zal een groot aantal bedrijven die belangrijk
zijn voor het toerisme en bedrijvigheid in Zeeland deze periode niet overleven en de economie ook op lange
termijn schaden.
Na overleg met de Veiligheidsregio vragen we u daarom een goede en werkbare regeling voor ondernemingen in
de horeca en aanverwante bedrijven die nu hard getroffen worden (waaronder dagattracties, verblijfsrecreatie,
binnensteden en toeleveranciers). Een regeling als het Time-Out Arrangement zoals u hebt voorgesteld lijkt
daarvoor een goed middel. Zo’n regeling stelt ondernemers in staat om als ondernemer te acteren. Dit soort
ondernemers willen wij in Zeeland behouden. Vanuit Zeeland vragen we u bij het vaststellen van
compensatiemaatregelen vanuit het steun- en herstelpakket vanuit economie en arbeidsmarkt specifiek te letten
op de gevolgen voor juist de seizoensgebonden en grensoverschrijdende bedrijvigheid.
Zelf zijn we als overheden binnen Zeeland op lokale en provinciale schaal actief om de sector waar mogelijk te
helpen. Zo loopt er via Impuls Zeeland een programma gericht op ondersteuning, inspiratie en
financiering. Concreet zijn dit bijvoorbeeld webinars over de gevolgen van corona en mogelijke stappen in de
bedrijfsvoering voor optimalisatie. Maar ook planvormingsvouchers die ondernemers stimuleren om nu door te
gaan met de planvorming zodat ze na herstel gereed zijn om te investeren. Ook is er een marketingcampagne in
voorbereiding die aansluit op de nationale campagne en zijn we met de sector in gesprek om na te gaan waar we
verder kunnen helpen deze tijd te overleven. Ondernemers zetten zich in door elkaar aan te spreken in gevallen
dat de regels niet volledig nageleefd worden. Door met zijn allen de schouders eronder te zetten proberen we de
verspreiding van het virus zo snel mogelijk te beperken zodat de schadeperiode van korte duur kan zijn.

Graag denken we vanuit Zeeland mee met het zodanig inrichten van de compensatieregelingen dat zij ook voor het
specifiek Zeeuwse bedrijfsleven maximaal effectief kunnen zijn.
Graag vernemen we uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Mede namens alle betrokken organisaties,
J.M.M. Polman
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