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Aan de leden van de raad,

Met de nieuwe beperkingen als gevolg van de covid-pandemie, hebben de ondernemers en het
verenigingsleven het zwaar te verduren; de beperkingen zorgen in ieder geval wederom voor een flink
omzetverlies. Om de effecten van de landelijke beperkingen - ter bestrijding van het coronavirus - te
beteugelen, is in het afgelopen jaar reeds een aantal maatregelen getroffen. Het college heeft zo
middels gedoogbesluiten onder meer tijdelijke uitbreiding van terrassen mogelijk gemaakt. Hierdoor
konden horecaondernemers meer gasten ontvangen zodra de landelijke maatregelen dat ook
toelieten. Sinds 1 januari 2021 wordt daarnaast geen precario meer geheven voor
terrasgebruik. Verder heeft het college gedoogverklaringen aan sportscholen en (sport)verenigingen
afgegeven voor vergunningplichtige activiteiten (gedogen van tenten) zodat het verenigingsleven ook
weer door kan gaan. Hierover bent u eerder schriftelijk geïnformeerd.

De hierboven genoemde maatregelen hebben echter een looptijd tot en met 31 december 2021. Nu
de crisis nog niet voorbij is en de horeca aangeeft dat het hebben van een verruimd terras op termijn
wenselijk is, zijn aanvullende maatregelen wederom benodigd. Dit kan uiteraard enkel toegestaan
worden onder voorbehoud dat de horecazaken weer voor publiek geopend mogen zijn.

Door de onomkeerbare financiële schade is het dan ook wenselijk de horeca, sportscholen en het
verenigingsleven in de aankomende periode tijdelijk extra ruimte op openbare plaatsen te bieden, voor
zover dat onder de beperkende maatregelen mogelijk gemaakt kan worden. Dit geeft dan ook weer
nieuwe kansen om de financiële schade, als gevolg van verminderde omzet, te beperken.
Het college heeft daarom besloten terrasuitbreiding bij bestaande horeca-inrichtingen en het
op verzoek plaatsen van tijdelijke overkappingen/tenten voor reguliere activiteiten in de
openbare ruimte, onder strikte voorwaarden en onder voorbehoud van de landelijke
maatregelen wederom toe te staan. De gedoogperiode geldt vanaf 1 januari 2022 tot uiterlijk 31
december 2022.
Ná deze periode zal beoordeeld worden of gedogen dan nog wel mogelijk is. Wanneer is namelijk nog
sprake van bijzondere / uitzonderlijke omstandigheden als covid na december 2022 voortduurt?
Daarnaast zijn de verruimde terrassen doorgaans op verkeersbestemmingen gevestigd; deze
horecaterrassen kunnen daardoor niet vergund worden. Deze dienen dan ook na de gedoogperiode te
worden afgebroken en in de oude vergunde toestand te worden gebracht.
De gedoogsituatie geldt zowel voor paracommerciële als voor de commerciële horecazaken; dat zijn
doorgaans hotels, restaurants en café's, respectievelijk de sportkantines bij de plaatselijke
sportvereniging. Deze beschikken over een rechtsgeldige exploitatievergunning en/of een
alcoholvergunning. Onder de bestaande horecazaken zijn horecaondernemers te vinden die niet over
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een terras beschikken. Ook zij krijgen onder de gedoogsituatie de mogelijkheid om een terras in de
buitenruimte te exploiteren, mits deze ondernemers aan de voorwaarden kunnen voldoen.

Uitgezonderd zijn de ondergeschikte horeca en de afhaalzaken. Horecabedrijven die al dan niet
tijdelijk gesloten moeten blijven vanwege een bestuurlijke maatregel, kunnen geen gebruik maken van
een gedoogverklaring zolang de betreffende bestuurlijke maatregel geldt.

We leggen veel verantwoordelijkheden bij de ondernemers zelf. Ondernemers dienen van te voren
aan te geven op welke wijze zij gebruik willen maken van de openbare ruimte (voor zover dat nog niet
al is gebeurd), en dienen te borgen dat het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast.
Daarnaast zijn de ondernemers zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de landelijke richtlijnen.
Wij geven als gemeente uiteindelijk richtlijnen en randvoorwaarden mee, zoals het borgen van de
doorgang voor hulpverleningsdiensten en het overige verkeer, de wijze van uitgifte, afstemming met
buren en het treffen van maatregelen ter voorkoming van overlast. Door aanvragen vooraf aan de
voorwaarden te toetsen en een belangenafweging te maken, wordt voorkomen dat zoveel mogelijk
belangen van derden onevenredig worden getroffen.

De voorstellen geven de lokale horeca ondernemers, sportscholen en verenigingen iets meer
mogelijkheden de zo nodige extra business te generen zodra en/of voor zover de Rijksoverheid
openstelling van de genoemde inrichtingen voor publiek toestaat. Naast de ondernemers geeft het ook
burgers weer wat perspectief. Vooruitlopend op een eventuele versoepeling in het nieuwe jaar, kan
binnen de kaders weer genoten worden van een horeca bezoek inclusief terras en kunnen we binnen
onze mogelijkheden het sport- en verenigingsleven zoveel mogelijk stimuleren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
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