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Verruiming mogelijk van terrassen

Beste ondernemer,

In normale omstandigheden voert u een terras of hebt u tafeltjes buiten staan. Op 
zondag 15 maart kondigde de Rijksoverheid extra maatregelen aan om verdere 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een van die maatregelen was dat 
terrassen moesten sluiten. Gisteren hoorden we dat de terrassen 1 juni weer open 
mogen maar wel met 1,5 meter afstand. Als ondernemer bent u hiervoor 
verantwoordelijk.

Wij realiseren ons echter dat dit betekent dat u minder bezoekers op uw terras kunt 
plaatsen. Misschien zijn er fysieke mogelijkheden om uw terras uit te breiden of zelfs te 
verplaatsen. U bent daar vast mee bezig en het kan zijn dat de huidige regels een 
beperking zijn. Als gemeente werken wij graag mee aan reele Corona-proof terrassen. 
Omdat elke locatie anders is, kunnen wij geen standaard regeling aanbieden. Wij zijn 
bereid om tijdelijk (in eerste instantie in 2020) af te wijken van de huidige regeling (zie 
bijiage) in de beleidsregels of het bestemmingsplan.

Omdat er mogelijk meerdere ondernemers om dezelfde ruimte vragen, vragen wij van u 
een flexibele houding met flexibele en creatieve oplossingen.

Zodra u een plan hebt kunt u bij ons een verzoek om uitbreiding van uw terras indienen. 
Voorzie het verzoek van een duidelijke tokening op schaal en de dagen/tijden dat u het 
terras wilt opstellen en gebruiken (en indien van toepassing akkoord van uw 
buurondernemer, als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van zijn grond of de ruimte voor 
zijn pand). Wij toetsen uw plan dan op verkeersveiligheid, toegankelijkheid en belangen 
van derden. Houd bij het maken van uw plan rekening met normale regels als 1,5 meter 
doorgang voor voetgangers en 3,5 meter doorgang voor hulpdiensten. Let op dat de 
huidige regels voor uw terras van toepassing blijven. Het gaat alleen om een tijdelijke 
uitbreiding in oppervlakte. Beschikt u over een Drank- en horecawet vergunning, dan 
valt de uitbreiding niet automatisch onder uw vergunning. Wij zullen ervoor zorgen dat 
dit in de beschikking geregeld wordt.
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Met vriendelijke greet,

Uw aanvraag kunt u indienen per email naar infoijawoudenberq.nl of per post naar 
onderstaand adres. wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Titia Cnossen
Burgemeester


