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Op 21 december 2020 ontvingen wij een vraag van Ad van Beurden van de VVD op basis van artikel 
40 van het Reglement van Orde.  
 
Vraag: 
Is het college bereid is met de lokale horeca ondernemers mee te denken de regels enigszins te 
versoepelen en toestemming te geven voor tijdelijke gesloten winterterrassen met verwarming en 
overkapping voor de komende winter en voorjaar periodes?  

 
Antwoord: 
Onze horecaondernemers hebben het, door alle coronamaatregelen erg moeilijk. Om de horeca 
ondernemers in coronatijd toch de mogelijkheid te geven tot het optimaal gebruiken van hun 
horecagelegenheid heeft het college op 20 oktober 2020 ingestemd met het -onder voorwaarden- 
toestaan van een tijdelijk winterterras in de winterperiode van 2020/2021.  
 
Omdat het gaat om een winterterras tijdens coronatijd, zijn de voorwaarden daar ook op gericht. 
Hierbij zijn de landelijk geldende voorwaarden van het Veiligheidsberaad als uitgangspunt genomen. 
Ventilatie van de ruimte is daarbij een zeer belangrijk punt. De winterterrassen die volgens 
coronarichtlijnen zijn bedacht, zijn daarom ook nooit volledig gesloten ruimtes. 
 
Het huidige terrassenbeleid gaat over terrasschermen, parasols, plantenbakken en dergelijke. Het 
zegt niets over gesloten winterterrassen omdat dit bouwwerken zijn die er langer dan 3 maanden 
staan. Op dat moment is geen sprake meer van een terras, maar van een (tijdelijke) uitbreiding van 
het binnen gedeelte van de horeca-inrichting op openbare grond. Dit is een vergunningplichtig 
bouwwerk. Dan moet onder andere gekeken worden naar bestemmingsplan, stedenbouwkundige 
voorwaarden, mogelijke precedentwerkingen en de gevolgen voor de drank- en horecavergunningen 
 
Een open winterterras is momenteel al wel toegestaan mits dit terras voldoet aan de maatvoering. 
Een open winterterras is aan minimaal 1 zijde geheel geopend en is aan de andere zijdes voorzien 
van een terrasscherm (geen wand van grond tot dak). Het is overkapt met een luifel/parasol en kan 
voorzien zijn van bijvoorbeeld heaters om de temperatuur behaaglijk te houden.  
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Gezien de complexiteit van de vraag kan het college niet direct antwoord geven op de gestelde 
vraag. Het is namelijk niet een kleine versoepeling van regels waardoor winterterrassen kunnen 
worden toegestaan. Wel is het college bereid mee te denken en een onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid van gesloten winterterrassen binnen onze gemeente voor de komende periode. 
Uiteraard zal dan eerst sprake moeten zijn van versoepeling van de maatregelen rondom corona. 
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