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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door de heer Florian Bos 

van de Fractie van VVD 

over horeca in de anderhalvemetersamenleving 

Beantwoording van de vragen: 

In de inleiding van de ingediende schriftelijke vragen wordt een aantal maatregelen genoemd die door de 
Utrechtse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland zijn voorgesteld om in Utrecht invulling te geven 
aan de anderhalvemetersamenleving. 
 

Gevraagd wordt hoe het college tegen de gestelde maatregelen aankijkt en (of delen) van deze 
maatregelen door het college geïmplementeerd kunnen worden op het moment dat de Woerdense Cafés 
en restaurants weer voorzichtig open kunnen. 
 

Na het eerste signaal dat de maatregelen voor de horeca versoepeld zouden worden, is met de lokale 
afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland Montfoort, Oudewater en Woerden gesproken over de 
mogelijke versoepeling van de maatregelen en de wijze waarop de Gemeente Woerden hierin kan 
faciliteren dat de horeca binnen de maatregelen en protocollen weer gasten kan ontvangen. 
 

In samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Montfoort, Oudewater en Woerden is een 
handelwijze opgesteld om verzoeken om meer ruimte voor de exploitatie van terrassen te kunnen 
beoordelen met inachtneming van de belangen van andere gebruikers in de openbare ruimte, zoals de 
weekmarkten, de winkeliers en bewoners. 
 

Gelet op de diversiteit van plannen en de wens om ruimte te geven aan creatief ondernemerschap is ervoor 
gekozen om geen harde eisen te stellen aan wat er mogelijk is. Er zijn een aantal uitgangspunten 
geformuleerd op basis waarvan de ondernemer een plan kan opstellen om (meer) ruimte voor een terras te 
vragen.  

Deze uitgangspunten zijn: 
 Ruimte voor terrassen waar mogelijk 

 Eigen verantwoordelijkheid  
 Een uitbreiding is in principe gerelateerd aan het kunnen exploiteren van het huidige aantal tafels en 

stoelen. 
 De uitbreiding geldt tot 1 september 2020 

 Maatwerk 

 Terraselementen (buitenbarren, serveertafels, schermen en parasols zijn mogelijk, maar geen 
verankerde objecten) 

 

De eigen verantwoordelijkheid houdt met name in dat van de ondernemer gevraagd wordt om in zijn plan 
mee te nemen op welke wijze er afstemming heeft plaatsgevonden met de omgeving. 
 

De datum van 1 september is een richtdatum. Uit tussentijdse evaluaties en de eventuele afkondiging van 
landelijke maatregelen moet blijken of deze datum verkort of verlengd moet worden. 
 



Voor de periode tot 1 september heeft het college heeft besloten om geen aanslagen precariobelasting 
terrassen op te leggen. 
 

Tenslotte kan over het resterende punt met betrekking tot blurring aangegeven worden dat de gemeente 
Woerden blurring en het wijzigen van de vorm van exploitatie toestaat voor zover dit niet leidt tot onveilige 
situaties en ontoelaatbare overlast.  
 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.009020 

Handelwijze tijdelijke uitbreiding terrassen: 20i.02719 

 

 

 

 

 

 

 





Gemeente Woerden, Leendert Wignand, wignand.l@woerden.nl  

 

Handelwijze tijdelijke uitbreiding oppervlakte terrassen  

Aanleiding 
Per 1 juni 2020 mag de horeca weer beperkt geopend zijn voor publiek en mogen er weer terrassen 

worden geëxploiteerd. De richtlijnen en bepalingen in de Noodverordening COVID-19 die gelden voor 

het exploiteren van terrassen maken dat minder bezoekers gebruik kunnen maken van een terras. 

Op basis hiervan kan vastgesteld worden dat ondernemers hierdoor minder omzet kunnen behalen 

uit hun terras dan voorheen. Besloten is om beleid vast te stellen over de wijze waarop omgegaan 

wordt met verzoeken om een terras uit te breiden zodat toch een bepaalde omzet op het terras 

behaald kan worden. 

Wijze van het geven van toestemming 
Gelet op de diversiteit van plannen en de wens om ruimte te geven aan creatief ondernemerschap is 

ervoor gekozen om geen harde eisen te stellen aan wat er mogelijk is. Er zijn een aantal 

uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan de ondernemer een plan kan opstellen om (meer) 

ruimte voor een terras te vragen. 

Het plan wordt beoordeeld en de gemeente verleent op basis van dit plan toestemming. Wanneer 

een plan onvoldoende aanknopingspunten of waarborgen bevat dat voldaan is aan de 

uitgangspunten, dan wordt de ondernemer gevraagd zijn plan aan te passen zodat alsnog 

toestemming gegeven kan worden. 

Uitgangspunten 
Ruimte voor terrassen waar mogelijk.  

Dit betekent dat per locatie maatwerk verzorgd wordt en samen met de ondernemer gezocht wordt 

naar de mogelijkheden.  

De bereikbaarheid van hulpdiensten, bereikbaarheid van woningen en andere bedrijven, een goede 

doorgang voor passanten en het kunnen hanteren van de richtlijnen, noodverordening en het 

protocol met betrekking tot het voorkomen van besmettingen zijn hierin een afwegingskader. 

De indeling en locaties van de markten in de gemeente dienen gerespecteerd te worden. Ook voor 

de markten gelden richtlijnen. Deze richtlijnen dienen ook in de plannen voor de terrassen 

gerespecteerd te worden.  

Bij de plannen dient rekening gehouden te worden met het winkelend publiek en overige 

verkeersdeelnemers. Zij moeten de mogelijkheid behouden om 1,5 meter afstand te houden waar dit 

op dit moment ook mogelijk is. 

Een andere locatie dan in de nabijheid van de eigen onderneming is mogelijk wanneer bij de 

horecaonderneming zelf geen mogelijkheid gevonden kan worden voor een uitbreiding.  

Terrassen op parkeerplaatsen zijn een optie wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om een 

terras uit te breiden. Wanneer het innemen van een parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een plan, 

dan maakt de parkeerdruk onderdeel uit van de beoordeling van het plan.  
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Eigen verantwoordelijkheid 

Horecaondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor een goed onderbouwing en uitvoering van de 

plannen binnen de richtlijnen van het RIVM, noodverordening en het protocol van de branche 

vereniging.  

De eigen verantwoordelijkheid houdt ook in: afstemming met de omwonenden, winkeliers en de 

overige ondernemers in de omgeving. De gemeente kan hierin ondersteuning bieden, maar het is 

aan de ondernemer zelf om de afstemming en steun van de omgeving voor het plan te realiseren. 

Een uitbreiding is in principe gerelateerd aan het kunnen exploiteren van het huidige aantal tafels 

en stoelen. 

Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers een oneerlijk voordeel behalen ten opzicht van andere 

ondernemers. 

Een horecaondernemer die nu niet in het bezit is van een terrasvergunning, maar toch wenst een 

terras te exploiteren, heeft de eigen verantwoordelijkheid om binnen de groep horecaondernemers 

in de omgeving steun te verkrijgen voor de plannen om toch een terras te kunnen exploiteren. Ook 

hierin moet gezocht worden naar wat redelijk is in het aantal tafels en stoelen dat geplaatst kan 

worden gelet op de aard en omvang van de onderneming. 

De uitbreiding geldt tot 1 september 2020. 

Volgens het stappenplan van de Rijksoverheid zou het per 1 september weer mogelijk zijn om meer 

activiteiten te organiseren. Dit is een goed moment om te bepalen of aanpassing of uitbreiding van 

de regeling noodzakelijk is. Een evaluatie met de horecaondernemers in augustus, of zo veel eerder 

wanneer de situatie daarom vraagt, is de basis om te besluiten welke regeling geldt na 1 september 

voor het mogen exploiteren van terrassen. 

Maatwerk 

Per locatie wordt gekeken naar de mogelijkheden. Voor het geven van de toestemming wordt 

gekeken naar de plannen van de ondernemer zelf (inclusief overlegde situatietekening). Overleg is te 

allen tijde mogelijk voor een afstemming van de plannen. Er wordt een akkoord gegeven op een plan 

van de ondernemer. De gemeente geeft enkel een ja of een nee.   

Terraselementen 

Het plan bevat de terraselementen die de ondernemer van plan is te plaatsen. Parasols, 

terrasschermen en andere elementen kunnen onderdeel uitmaken van dat plan zolang zij niet vast in 

de grond zijn verankerd. Het open karakter van de terrassen dient gewaarborgd te blijven en 

bouwwerken, tenten of andere vormen van overkappingen zijn niet wenselijk. Linten of hekken om 

bezoekers te begeleiden behoren wel tot mogelijkheden. Het Terrassenbeleid wordt als extra 

uitgangspunt gehanteerd als het gaat om de inrichting van het terras. 

Een buitenbar kan onderdeel zijn van een plan wanneer een terras zich te ver bevindt van de 

horecaonderneming of wanneer deze noodzakelijk is om een plan conform het protocol of de regels 

van de noodverordening na te komen. 
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