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Onderwerp: beleidsregel corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen.

Geachte leden van de raad,
Met ingang van 1 juni 2020 kunnen de horecaterrassen mogelijk weer open, onder de voorwaarde
dat in de terrasopstelling rekening gehouden wordt met de 1,5 meter afstand. Voor horecabedrijven
betekent dit dat ze minder klanten kwijt kunnen binnen hun huidige terrasvergunning. Verschillende
ondernemers hebben bij de gemeente geïnformeerd naar de mogelijkheid om hun terras tijdelijk uit
te breiden. Daarnaast zijn er ondernemers die informeren naar de mogelijkheden om per 1 juni
2020 een terras te beginnen.
Gedogen tijdelijke terrassen
Het college wil het mogelijk maken om terrassen letterlijk meer ruimte te geven door terrassen toe
te staan in delen van het openbaar gebied, en zo mogelijkheden creëren voor de horeca om in
deze uitzonderlijke tijden toch omzet te genereren. Naast ruimte is er ook behoefte aan snelheid.
Als initiatieven voor terrassen(vergroting) volgens de reguliere route moeten worden beoordeeld, is
de doorlooptijd van de vergunningsprocedure te lang om dit per 1 juni mogelijk te maken. Om
flexibel om te gaan met de situatie heeft het college besloten gedurende corona tijdelijke terrassen
te gedogen. Dit heeft het college vastgelegd in de ‘beleidsregel corona: tijdelijke (uitbreiding)
terrassen’. De tijdelijke beleidsregel geldt in de periode van 1 juni tot 31 oktober, of totdat het
kabinet besluit de corona-maatregelen voor de horecasector weer aan te scherpen.
Maatwerk per (gezamenlijk) initiatief
Voor het hebben van een tijdelijke terras(uitbreiding) is in de genoemde periode geen
omgevingsvergunning, activiteit strijdig gebruik, geen (wijziging van de) exploitatievergunning, geen
(wijziging van de) drank- en horecavergunning en geen terrasmelding vereist. De gemeente zal ook
geen vergoeding vragen voor het tijdelijk gebruik van gemeentelijke grond. Wel dient een plan te
worden ingediend waarin wordt aangegeven hoe de initiatiefnemer zorgdraagt voor een
verantwoorde, veilige en werkbare situatie. Waar horecaondernemers gezamenlijk aan een plein
gevestigd zijn, is de voorwaarde dat er een gezamenlijk plan wordt ingediend. Per initiatief wordt de
terrasaanvraag beoordeeld en zal het maatwerk zijn hoeveel ruimte geboden kan worden. Bij
toestemming wordt een individuele gedoogbrief afgegeven met hierin de belangrijkste
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veiligheidsvoorschriften. Het college kan in het belang van de openbare orde, veiligheid,
gezondheid en het voorkomen van overlast nadere regels stellen aan de exploitatie van een terras
Het college ziet het gedogen van tijdelijke terrassen als een tijdelijke maatregel om de
horecaondernemers van Velsen in deze coronaperiode te kunnen ondersteunen. Het college wil
ondernemers de ruimte geven, maar benadrukt dat deze ruimte alleen gegeven kan worden als er
ook op een goede manier mee wordt omgegaan. Horecaondernemers zijn er zelf verantwoordelijk
voor dat coronamaatregelen worden nageleefd, zowel op het terras als binnen. Het college vraagt
begrip voor deze zeer uitzonderlijke situatie, en vertrouwt erop dat horeca, gemeente,
omwonenden en andere belanghebbenden op basis van afstemming en goed overleg kunnen
toewerken naar een veilige, verantwoorde en werkbare situatie ter plaatse voor iedereen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

