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Beantwoording van de vragen:
1. Hoeveel aanvragen voor uitbreiding van terrassen zijn sinds het begin van de coronacrisis
behandeld? Hoeveel van deze aanvragen zijn gehonoreerd?
In samenwerking met de lokale afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland zijn uitgangspunten
opgesteld om verzoeken voor uitbreidingen van terrassen en het eventueel overkappen van terrassen
te kunnen beoordelen. Ondernemers kunnen op basis van deze uitgangspunten een plan indienen. Op
basis van de uitgangspunten wordt beoordeeld of toestemming verleend kan worden voor een
uitbreiding of overkapping van het terras.
Er zijn 27 verzoeken ingediend voor een uitbreiding van de oppervlakte van een terras. 26 verzoeken
zijn toegekend. Bij dit aantal zit ook de toestemming aan een ondernemer om een horecabedrijf in een
andere ruimte, dan zijn reguliere horecabedrijf, te exploiteren en een toestemming om een terras te
exploiteren zonder dat voor dit horecabedrijf een terrasvergunning was verleend.
Daarnaast zijn er verzoeken ingediend om de inrichting van het terras aan te passen aan het
winterweer. Dit zijn de zogenaamde winterterrassen. Hiervoor zijn op dit moment 4 concrete verzoeken
voor ingediend en deze zijn toegekend. Er zijn meer ondernemers die contact hebben opgenomen met
betrekking tot het realiseren van een winterterras, maar vanwege de verplichte sluiting hebben de
ondernemers deze plannen grotendeels on-hold gezet.
Tevens zijn er verzoeken ingediend die niet als terras moeten worden beschouwd, maar meer de vorm
hebben van een overkapping voor wachtende klanten. Een voorbeeld hiervan is de overkapping bij de
cafetaria aan het Plantsoen in Woerden.
2. Is in het geval van een voorgenomen afwijzing van aanvragen samen met ondernemers
bekeken hoe uitbreiding wel mogelijk zou zijn? Welke instructies zijn in dit kader aan team
VTH verstrekt om de realisatie van creatieve plannen te bevorderen?
Bij alle aanvragen is onderzocht of er goede afstemming is met de omgeving en of de belangen in het
kader van veiligheid en gezondheid voldoende zijn gewaarborgd. Een aantal plannen zijn hierop
aangepast of in zijn geheel gewijzigd. Een aanpassing van de plannen was dan noodzakelijk vanwege
onvoldoende afstemming met de omgeving of vanwege veiligheidsredenen.
Welke instructies zijn in dit kader aan team VTH verstrekt om de realisatie van creatieve plannen te
bevorderen?
Bij elk verzoek of plan wordt meegedacht over de uitvoerbaarheid. Er wordt altijd gekeken wat er

mogelijk is. Daarbij kan in het kader van de tijdelijkheid ook afgeweken worden van beleid. Belangrijke
elementen blijven uiteraard veiligheid en gezondheid.
Een ander belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van de plannen is de wijze waarop een uitbreiding
of een aanpassing van het terras effect heeft op de openbare ruimte. Een uitbreiding of aanpassing van
een terras kan gevolgen hebben voor andere partijen die ook gebruik maken van de openbare ruimte.
Dit zijn uiteraard verkeersdeelnemers en bijvoorbeeld de markt, maar er wordt ook gekeken naar de
effecten voor andere ondernemers als het gaat om zichtlijnen.
3. Op welke wijze verricht het college zijn belangenafweging bij deze besluiten, met name waar
het gaat om de belangen van ondernemers en de belangen van (omwonende) inwoners?
Er is gekozen om de afstemming met de omgeving onderdeel uit te laten maken van het plan van de
ondernemers. Bij de beoordeling van de plannen wordt beoordeeld of de afstemming voldoende heeft
plaatsgevonden.
Elke situatie is maatwerk en dat geldt ook voor de wijze van afstemming met de omgeving. Op basis
van de door de ondernemer ingediende informatie wordt de belangenafweging gemaakt als het gaat
om overlast die omwonenden kunnen ondervinden. Bij een aantal gevallen hebben er ook gesprekken
met ondernemers en bewoners plaatsgevonden waarbij de gemeente een meer bemiddelende rol had.
4. In hoeverre is het college zich ervan bewust dat het terras tijdens deze coronacrisis een grote
inkomstenbron is voor de horecaondernemers, aangezien zij buiten meer ruimte hebben om
klanten te ontvangen dan binnen?
Dit onderwerp is een vast gespreksonderwerp tijdens de overleggen die regelmatig plaatsvinden met
de horeca. Het college is zich hiervan dan ook bewust.
5. In de beantwoording van 26 mei jl. geeft het college aan: “De uitbreiding geldt tot 1 september
2020”. Is deze termijn inmiddels verlengd en zo ja, tot wanneer? Zo nee, is het college
voornemens (alsnog) tot verlenging over te gaan?
Deze termijn is verlengd tot 1 januari 2021.
6. Voor de periode tot 1 september heeft het college besloten om geen aanslagen
precariobelasting terrassen op te leggen. In hoeverre en tot wanneer blijft deze maatregel
gehandhaafd?
Deze maatregel blijft gehandhaafd tot 1 januari 2021.
In de zomer is het gemakkelijk(er) om een terras uit te breiden, maar ook in de komende koudere
maanden zal er behoefte zijn aan uitbreiding. Een terras zal dan verwarmd en beschermd moeten
worden tegen de wind. Windschermen mogen officieel niet hoger dan 1,5 meter zijn. Desondanks zijn
voor winterterrassen windschermen tot aan de parasols/overkapping wenselijk om de kou weg te
houden.
7. Hoe kijkt het college tegen het (tijdelijk) toestaan van hogere terrasschermen?
De hoogte van de terrasschermen is onderdeel van het terrassenbeleid. Een ondernemer heeft de
mogelijkheid om een vergunning aan te vragen om af te wijken van dit beleid. Vanwege de bijzondere
omstandigheden van de COVID-19 crisis en de bijbehorende maatregelen wordt een aanvraag voor
een tijdelijk winterterras met hogere terrasschermen niet op voorhand afgewezen vanwege strijdigheid
met het beleid. Uiteraard wordt een aanvraag wel uitgebreid getoetst op belangen genoemd bij het
antwoord op vraag 2 en 3. Het uitgangspunt daarbij is wel dat een afwijking van het beleid vooralsnog
wordt toegestaan voor de huidige winterperiode (tot 1 april 2021).
8. Hoe kijkt het college naar het (tijdelijk) toestaan van een demontabele uitbouw?
De beoordeling van elk verzoek is maatwerk. Op voorhand is een uitbouw niet uitgesloten.

9. Hoe kijkt het college naar terrasverwarming an sich?
In het terrassenbeleid is een paragraaf opgenomen over terrasverwarming. Het standpunt over dit punt
is niet gewijzigd.
Met het oog op de komende wintermaanden is het belangrijk duidelijk te zijn over hoe deze
ondernemers geholpen kunnen worden. Daarom als laatste vraag:
10. Op welke wijze onderhoudt het college momenteel contact met ondernemers over (het faciliteren van)
de uitvoering van coronamaatregelen? Hoe worden horecaondernemers geïnformeerd over een
eventuele (verlenging van) versoepeling van regels?
Met name de landelijke overheid en de Koninklijke Horeca Nederland hebben een grote rol in het
informeren van ondernemers over de landelijke maatregelen. Vanuit de gemeente wordt met name
verwezen naar de kanalen van de landelijke overheid en de Koninklijke Horeca Nederland.
Lokale regelingen of een lokale toelichting op de regels worden gecommuniceerd via een brief, e-mail
of via de kanalen van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.
Er is regelmatig overleg met de lokale afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. Daarnaast is er
nauw contact met individuele horecaondernemers en de regiomanager van de Koninklijke Horeca
Nederland om maatregelen en de interpretatie daarvan af te stemmen.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 20.017166

Artikel 42-vragen: Warm in de winterhoreca
De Woerdense VVD voelt zich betrokken bij de Woerdense ondernemers en medewerkers die door de
gevolgen van de coronacrisis worden getroffen. Hoewel veel maatregelen zijn versoepeld, is en blijft
het voor veel ondernemers een lastige tijd. In antwoord op eerdere vragen van de Woerdense VVD
(26 mei, 20R.00550) over steun aan Woerdense ondernemers werd aangegeven dat het college in
overleg is met de ondernemers(verenigingen). Voor de horeca specifiek is er een handelwijze
opgesteld om verzoeken om meer ruimte voor de exploitatie van terrassen te kunnen beoordelen.
Allemaal maatregelen die nodig zijn om aan de ‘anderhalvemetersamenleving’ te voldoen.
De Woerdense VVD heeft veel waardering voor de meedenkende en open houding van het college
naar de ondernemers. Tegelijkertijd constateren wij dat aanpassingen voor de horeca in
zomermaanden gemakkelijk te realiseren zijn. Het college zegt ook dat “gelet op de diversiteit van
plannen en de wens om ruimte te geven aan creatief ondernemerschap ervoor [is] gekozen om geen
harde eisen te stellen aan wat er mogelijk is”. Koninklijke Horeca Nederland moedigt gemeenten aan
om de tijdelijke terrasregels te verlengen, zodat ondernemers gasten ook buiten op het terras kwijt
blijven kunnen nu de capaciteit binnen beperkt is door de anderhalvemeterregels. De Woerdense VVD
heeft hierbij de volgende vragen:
1. Hoeveel aanvragen voor uitbreiding van terrassen zijn sinds het begin van de coronacrisis
behandeld? Hoeveel van deze aanvragen zijn gehonoreerd?
2. Is in het geval van een voorgenomen afwijzing van aanvragen samen met ondernemers
bekeken hoe uitbreiding wel mogelijk zou zijn? Welke instructies zijn in dit kader aan team
VTH verstrekt om de realisatie van creatieve plannen te bevorderen?
3. Op welke wijze verricht het college zijn belangenafweging bij deze besluiten, met name waar
het gaat om de belangen van ondernemers en de belangen van (omwonende) inwoners?
4. In hoeverre is het college zich ervan bewust dat het terras tijdens deze coronacrisis een grote
inkomstenbron is voor de horecaondernemers, aangezien zij buiten meer ruimte hebben om
klanten te ontvangen dan binnen?
5. In de beantwoording van 26 mei jl. geeft het college aan: “De uitbreiding geldt tot 1 september
2020”. Is deze termijn inmiddels verlengd en zo ja, tot wanneer? Zo nee, is het college
voornemens (alsnog) tot verlenging over te gaan?
6. Voor de periode tot 1 september heeft het college besloten om geen aanslagen
precariobelasting terrassen op te leggen. In hoeverre en tot wanneer blijft deze maatregel
gehandhaafd?
In de zomer is het gemakkelijk(er) om een terras uit te breiden, maar ook in de komende koudere
maanden zal er behoefte zijn aan uitbreiding. Een terras zal dan verwarmd en beschermd moeten
worden tegen de wind. Windschermen mogen officieel niet hoger dan 1,5 meter zijn. Desondanks zijn
voor winterterrassen windschermen tot aan de parasols/overkapping wenselijk om de kou weg te
houden.
7. Hoe kijkt het college tegen het (tijdelijk) toestaan van hogere terrasschermen?
8. Hoe kijkt het college naar het (tijdelijk) toestaan van een demontabele uitbouw?
9. Hoe kijkt het college naar terrasverwarming an sich?
Met het oog op de komende wintermaanden is het belangrijk duidelijk te zijn over hoe deze
ondernemers geholpen kunnen worden. Daarom als laatste vraag:
10. Op welke wijze onderhoudt het college momenteel contact met ondernemers over (het
faciliteren van) de uitvoering van coronamaatregelen? Hoe worden horecaondernemers
geïnformeerd over een eventuele (verlenging van) versoepeling van regels?
Namens de Woerdense VVD, Florian Bos

