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Artikel 40 verruiming terrassen
horecagelegenheden

Geachte heer Zevenbergen,
U heeft op grond van artikel 40 Reglement van orde van de raad vragen gesteld over de

versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet. Uw vragen gaan over de verruiming van
de maatregelen in relatie tot de horeca en de mogelijkheid om per I juni de terrassen weer te
openen en gasten te ontvangen in de horeca. Hieronder geven wij u antwoord op uw vragen.

'1. Vraag: ls het college bekend met ¡nitiatieven in andere gemeenten om meer ruimte voor

2.

3.

terrassen toe te staan dan in de huidige terrasvergunningen?
Antwoord:Ja. Wij volgen de berichten daarover in de media.
Vraag: Hoe staat het college tegenover de versoepeling van terrasvergunningen of andere
manieren om de openbare ruimte ten behoeve van horecaondernemers ruimer in te richten?
Antwoord: Er is een brief naar de horecaondernemers verzonden met daarin een oproep om
een plan op te stellen waarin zij een omschrijving geven van de maatregelen die zij nemen op
elk door hen te openen terras in de openbare ruimte (dus naast het reguliere terras waar de
ondernemer al een vergunning voor heeft). Het college is niet voornemens om de
terrasvergunningen te versoepelen. De plannen worden door een speciaal daarvoor ingestelde
werkgroep beoordeeld. Naast de gemeente nemen in de werkgroep de hulpdiensten, een
vertegenwoordiger van de horeca en de centrummanager deel. Alleen de terrassen in de
openbare ruimte waarvan het plan door de werkgroep is goedgekeurd, kunnen I juni ook
daadwerkelijk open. Het spreektvoor zich dat alle terrassen en horecagelegenheden moeten
voldoen aan de maatregelen van het rijk en RIVM. Ook daar zien wij op toe.
Vraag: Ziet het college mogelijkheden om op korte termijn, indien daar vanuit
horecaondernemers vraag naar is, maatwerk te leveren en te kijken naar de mogelijkheden per
locatie om het terrasbeleid te versoepelen?

Zaaknummer
3 r 0783

Datum

Blad

26 mei 2O2O

2van2

Antwoord: Waar mogelijk mogen terrassen ruimer opgesteld worden door horecaondernemers,
Het is echter niet zo dat de openbare ruimte/ straat volledig als terras ingericht wordt.
Hulpdiensten, fietsers en andere bezoekers van het centrum moeten kunnen passeren. We zijn
op een constructieve manier in gesprek met de horecaondernemers en bieden ruimte waar
mogelfik. Zie ook het antwoord op vraag 2.
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