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Inleiding 
In 2020 en 2021 is door de gemeente Woudenberg, net als veel andere gemeenten,
meegewerkt aan tijdelijk verruimde terrassen. Dit om gedurende de coronamaatregelen van 
het kabinet de lokale horeca de ruimte te geven veilige terrassen te creëren. Door onder 
andere de 1,5 meter afstandsregel was het niet meer mogelijk om een gelijk aantal gasten op 
het reeds bestaande terras te plaatsen.

Door uitzonderlijke omstandigheden zijn gedoogbeschikkingen afgegeven om een afwijking 
van de algemene regels voor terrassen mogelijk te maken. Tevens is in sommige gevallen 
afgeweken van het bepaalde in artikel 9 van het bestemmingsplan Bebouwde Kom, om ten 
tijde van de coronamaatregelen een terras te kunnen inrichten.

Door verschillende horecagelegenheden is in 2020 en 2021 gebruik gemaakt van deze 
tijdelijke regeling.

Samenvatting 
In de brief van Koninklijke horeca Nederland (bijlage wordt een reactie gevraagd of te 
verwachten is dat de gemeente voor de periode van november 2022 tot november 2023 hier 
een mogelijkheid toe blijft geven.

Voor de gemeente Woudenberg vraagt dit om een aanpassing van de nadere beleidsregels 
voor terrassen en in sommige gevallen voor een permanente wijziging van het 
bestemmingsplan. Hiervoor ontbreekt de grond die gebruikt is om de tijdelijke verruiming van 
terrassen gedurende de coronamaatregelen toe te staan. Namelijk: de tijdelijke uitzonderlijke 
situatie.

Het is in de reguliere situatie niet wenselijk om permanent de regels voor terrassen aan te 
passen. Daarnaast is in de gevallen waar is afgeweken van het bestemmingsplan duidelijk 
geworden dat dit voor een permanente situatie niet wenselijk is. Denk hierbij aan klachten van 
(geiuids)overlast. In 2020 en 2021 werd het belang van de noodlijdende horecasector groter 
geacht dan dat van omwonenden die (geiuids)overlast ervaarde. Op dit moment is de horeca 
al lange tijd, zonder restricties, weer regulier open en vervalt dit argument.

Centrale vraag 
Kan het college instemmen met bijgevoegde reactie aan Koninklijke horeca Nederland 
(afdeling Zuid Oost Utrecht)?

Bijlage(n)
Brief gemeente inzake tijdelijk verruimde terrassen 
Reactie gemeente Woudenberg aan Koninklijke horeca Nederland 
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