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: Rapport ‘Economische impact coronacrisis op Zeeuwse steden'

Oostburg, 24 juni ’20

Geachte mevrouw Keijzer,

Op 27 april 2020 heeft u een brandbrief ontvangen van de gezamenlijke ondernemers
verenigingen uit de gemeente Sluis en de Hiswa-RECRON afdeling Zeeuws-Vlaanderen. Dit om
uw aandacht te vragen voor de zorgwekkende situatie van de ondernemers in de gemeente Sluis
als gevolg van de Coronacrisis. Vanwege onze ligging aan de grens en doordat de grens met
België drie maanden is afgesloten, is de gemeente Sluis één van de hardst getroffen gebieden
van Nederland. De brief werd mede ondersteund door de burgemeester en wethouders van de
gemeente Sluis.
Inmiddels is er in opdracht van de gemeenteraad en op initiatief van ondernemers een taskforce
opgericht,
samengesteld uit een brede vertegenwoordiging vanuit verschillende
ondernemersverenigingen en de gemeente. Deze taskforce is voortvarend aan de slag gegaan
met de promotie en marketing van onze gemeente.
Rapport ‘Economische impact coronacrisis op Zeeuwse steden’
Middels deze brief vragen wij uw aandacht voor het rapport ‘Economische impact coronacrisis op
Zeeuwse steden.’ Samen met de Provincie Zeeland, de gemeente Sluis en een
vertegenwoordiging van de taskforce bespreken we graag in een persoonlijk gesprek met u de
uitkomsten van dit onderzoek en de uiterst zorgelijke resultaten.
Het onderzoek
In opdracht van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten in samenwerking met
ondernemersverenigingen, VNO-NCW, InRetail en Koninklijk Horeca Nederland heeft HZ
Kenniscentrum Kusttoerisme een onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op de
economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme in de Zeeuwse
steden. Het doel is het in beeld brengen van het omzetverlies in de detailhandel en horeca in de
Zeeuwse steden alsmede de mate waarin het huidige steunpakket van de overheid toereikend is
in relatie tot de kostenstructuur van deze sectoren.
Fors omzetverlies
Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers in de Zeeuwse binnensteden een fors omzetverlies
hebben en verwachten in de periode maart tot en met augustus 2020: -56% in Sluis. Dit
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correspondeert met een omzetverlies van € 59 miljoen voor alle ondernemers die aan dit
onderzoek hebben deelgenomen. Kijkend naar de herkomst van de omzet is zichtbaar dat in Sluis
90% van de omzet van buiten Zeeland komt, voor de overige Zeeuwse steden is dit 46%.
Unieke situatie Sluis
Als college en ondernemers van de gemeente Sluis vragen wij uw aandacht voor de resultaten
en zorgelijke situatie van de gemeente Sluis en de stad Sluis in het bijzonder. In de analyse wordt
onderscheid gemaakt tussen Sluis en de overige Zeeuwse steden (Goes, Hulst, Middelburg,
Terneuzen, Tholen, Vlissingen, Zierikzee). Dat komt door de omvang van de respons uit Sluis en
vanwege het feit dat de uitkomsten voor Sluis sterk afwijken voor wat betreft omzetverlies,
seizoenverloop, omzet en herkomst omzet. Maar liefst 80% van de omzet in Sluis moet komen
van buitenlandse bezoekers. En dat terwijl de grens maandenlang gesloten was.
Economisch gevolgen en leefbaarheid
Drie maanden lang zijn we eigenlijk een eiland geweest, zoals de Waddeneilanden. Maar we
kregen niet de bijbehorende status van de Rijksoverheid, zoals ze dat op de Wadden wel hebben,
met extra financiële mogelijkheden. De komende drie maanden zijn cruciaal voor hoe het volgend
jaar loopt. Zonder extra steun is dit niet genoeg om het hoofd boven water te houden. Als
ondernemers omvallen, valt ook werkgelegenheid weg. En dat heeft weer een negatief effect op
de leefbaarheid, die toch al onder druk staat. Wij zitten als grensregio echt in een andere en
zwaardere situatie. We hopen dat u als staatssecretaris hierin iets kan betekenen voor ons.
Uitnodiging persoonlijke gesprek
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor een persoonlijk gesprek in ons unieke stadhuis in de stad Sluis,
het enige Belfort in Nederland. Zodat we in de Raadszaal in een “1,5 meter vergaderopstelling” samen
met u deze problematiek en oplossingen kunnen bespreken. We zien u hier graag!
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