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Betreft: Maatregelen ten aanzien van zaterdagmarkt
Oud Rijswijk en terrassenbeleid
B. en W. besluiten:
1.
Kennis te nemen van bijgevoegde tijdelijke
marktindeling Oud Rijswijk zoals weergegeven in
de plattegrond en toegelicht in document
‘Beschrijving indeling markt Oud Rijswijk incl. nonfood.
2.
In te stemmen met het plaatsen van de
marktkramen zoals weergegeven op de
plattegrond, als ook met de in het document
‘beschrijving indeling markt Oud Rijswijk incl. nonfood’ daaraan verbonden maatregelen/
voorwaarden.
3.
Het besluit van 7 april 2020 waarbij voor de
periode dat de noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Haaglanden van kracht is een
beperkt aantal branches is toegelaten op de markt
die plaatsvindt in Oud Rijswijk op zaterdag tussen
08.00 uur en 16.00 uur in te trekken.
4.
Te bepalen dat dit besluit in werking treedt
op 20 mei 2020.
5.
Kennis te nemen van bijgevoegd document
‘Tijdelijke uitbreidingsmogelijkheden terrassen bij
horeca’ inhoudende een uitwerking van de nadere
verkenning, uitwerking van de voorwaarden en een
uitwerking van het te voeren proces van behandeling van aanvragen.
6.
Het in Rijswijk geldende ‘Uitvoeringsbesluit
Terrassen in de gemeente Rijswijk 2012’ per
inwerkingtreding van de nieuwe noodverordening
te wijzigen, inhoudende een aanvulling van de
volgende randvoorwaarden waaraan de tijdelijke
terrassen(-uitbreidingen) dienen te voldoen:
i. Onbelemmerde doorgang voor de hulpdiensten
en overige gebruikers: Vrije doorgang van ten
minste 3,5 meter (bij éénrichtingsverkeer) resp. 4,5
meter (bij tweerichtingsverkeer) weg en een
loopruimte op voetpaden/trottoirs waarbij de
afstand tussen voetgangers en terras minimaal 1,5
meter zal zijn. Deze vrije ruimte dient voor 50% aan
de ene zijde en voor 50% aan de andere zijde van
de wegas/verkeersstrook gerealiseerd te worden
ii. Duidelijke en zichtbare maatregelen getroffen
waardoor er 1,5 ruimte is tussen de rugleuningen
van de stoelen op het terras
iii. Situatietekening aanwezig waaruit blijkt dat de
voorwaarden 1 en 2 worden nageleefd.
iv. Het innemen van de openbare ruimte door
middel van een terras moet beheersbaar blijven. De
nieuwe terraswensen dienen daarom met de buren
te zijn afgestemd. Hierbij zijn afspraken gemaakt
over de oppervlakte en exploitatietijden. Deze
afspraken zijn schriftelijk vastgelegd.
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v. Voor een horecaonderneming in winkelgebied
geldt dat de terrasplannen vooraf dienen te worden
afgestemd met de betreffende centrummanager.
Deze afstemming dient o.a. te zien op de invulling
van de terraswensen in relatie tot de
toegankelijkheid van het winkelgebied;
7.
Het in Rijswijk thans geldende terrassenbeleid van toepassing te laten blijven op deze
tijdelijke terrassen, doch te beslissen dat daar waar
– bijv. door aanpassingen in de Noodverordening –
de onder punt 6 genoemde aanvullende voorwaarden strijdig blijken met het terrassenbeleid, de
onder punt 6 vastgestelde aanvullende voorwaarden voor tijdelijke terrassen hebben te
prevaleren boven de daarmee strijdige
voorschriften uit het vigerende terrassenbeleid.
8.
De tijdelijkheid van de tijdelijke terrassen te
vervatten in tijdelijke vergunningen. Inhoudende
dat het college in de vergunningen verkondigt dat
deze tijdelijk zijn tot het moment dat het college
deze intrekt. De grondslag voor intrekking wordt
gevonden in artikel 1.6 APV, inhoudende dat de
vergunningen kunnen worden ingetrokken wanneer
wijzigingen van de landelijke maatregelen en/of de
Noodverordening het college daartoe grond geeft;
9.
De randvoorwaarden voor tijdelijke terrassen op 20 mei te communiceren aan horecaondernemers.
10.
Horecaondernemers in de gelegenheid te
stellen vanaf 20 mei aanvragen om tijdelijke
terrassen in te dienen, welke door de gemeente
Rijswijk worden behandeld en bij het voldoen aan
alle voorwaarden vanaf 1 juni (mits de landelijke
maatregelen daarin voorzien en de noodverordening op die datum conform is aangepast) te
vergunnen.
11.
Het recht voor te houden om ondernemers
aanvullende voorwaarden te stellen wanneer
(nadere aanpassingen van) de Noodverordening
daartoe zou vragen.
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12.
De portefeuillehouder Handhaving voor te
stellen om te beslissen tot het niet-actief
handhaven op de strijdigheid van deze tijdelijke
terrassen met de bestemming. Dit gedurende de
geldigheidsduur van de terrasvergunningen en
daarmee gedurende duur van de noodverordening.
Daarmee worden zowel horeca ondernemers als
het gemeentelijk apparaat niet belast met het
aanvragen / toetsen van tijdelijke omgevingsvergunningen. De openbare orde en veiligheid is
wel te handhaven: deze is onderdeel van de
terrasvergunning conform de randvoorwaarden.
Vastgesteld met 01 volgnummer(s) in de vergadering
van B&W d.d. 02 juni 2020
w.g. M.J. Bezuijen, burgemeester

w.g. P.M. Schuit, secretaris
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