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Geachte Raad,

Op dinsdag 29 november 2021 heeft de griffie een brief ontvangen van de Wassenaarse 
strandexploitanten waarin wordt verzocht een korting van 25% op de huurkosten te verlenen over 
de periode strandseizoen 2021 (27 februari 2021 tot 1 november 2021). 

De reden voor dit verzoek, is dat de strandexploitanten vanaf eind februari tot en met eind april 
2021 gesloten zijn geweest en tot 5 juni hinder hebben gehad van de toen geldende 
coronamaatregelen. 

Daarnaast stelt men dat de gevolgen van Covid-19 nog altijd zicht- en merkbaar zijn. Zo hebben er 
beduidend minder feesten en partijen plaats gevonden en is er meer geannuleerd

De gemeente Wassenaar wilt de strandexploitanten ondersteunen en daarom heeft het college 
besloten een korting van 50% op de gehele huur voor de maanden maart & april 2021 toe te 
kennen aan de strandpaviljoens én kiosken, gelijk het beleid van andere strandgemeenten. Dit zijn 
de maanden dat de strandpaviljoens gesloten zijn geweest en kiosken hinder hebben ondervonden 
van de maatregelen.  In 2021 zijn eerder verlichtende maatregelen getroffen. Zo mogen  de 
strandpaviljoens in de winter van 2021-2022 blijven staan.

Wat betreft de parkeerterreinen Zeelust en de Kuil heeft het college besloten geen korting op de 
huur te geven, omdat de parkeerterreinen in 2021 niet verplicht waren te sluiten.  . 

De financiële consequenties van dit besluit worden meegenomen in de jaarrekening van 2021. De 
rekeningen zijn reeds naar de strandexploitanten toegestuurd, om deze reden zullen er creditnota’s 
van de toegekende korting naar de strandexploitanten toegestuurd worden.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange,
gemeentesecretaris burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief
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