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Geachte lezer,

Met de geldende restricties, de beperkte ruimte binnen én herfst en winter op komst maakt
dat ook wij juist nu aandacht vragen om de ruimte die ons is gegeven voor de terrassen te
verlengen en te optimaliseren zolang er restricties zijn. Wij geven er de voorkeur aan om
zoveel mogelijk omzet te realiseren en minder afhankelijk te worden van overheidssteun.
Ruime exploitatiemogelijkheden voor terrassen in de winterperiode dragen hiertoe bij, zodat
wij gasten op een veilige en verantwoorde manier kunnen blijven ontvangen.
In de afgelopen periode heeft KHN Assen veel met u gesproken over het creëren van ruimte
om verantwoord te kunnen ondernemen. Dit heeft geleid tot veel mooie initiatieven en extra
ruimte voor terrassen. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn en u over
complimenteren. Gezien de zomerse temperaturen is daar goed gebruik van gemaakt. Echter
de sluiting in maart tot en met juni heeft een groot gat geslagen in de begroting van
ondernemers en de huidige exploitatiemogelijkheden zijn voor de meeste bedrijven ook nog
ver van ideaal. Veel ondernemers kampen met financiële zorgen. Met het oog op het najaar,
mogelijk weer wat minder bezoekers, het aanhoudende coronabeleid en daarmee de
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Het coronavirus is helaas nog steeds onder ons en heeft een grote impact op burgers, zorg en
economie. Zo moest de horeca medio maart sluiten en mocht na 2,5 maand onder restricties
hun deuren weer openen. Er is nog geen sprake van volledig vrij ondernemerschap en in
meeste gemeenten is de fysieke ruimte beperkt, waardoor het met de geldende restricties
een uitdaging is om een kostendekkende exploitatie te realiseren. Horecaondernemers en
hun personeel hebben iedere dag de handen vol om de bedrijfsvoering coronaproof te voeren
en te managen. Voor sommige horecaondernemers is het onmogelijk om aan de restricties te
voldoen, zij houden hun zaak gesloten.

restricties beperkingen voor de horeca, zijn extra lokale steunmaatregelen noodzakelijk.
Daarom onderstaand verzoek.
Verzoek tot meewerken rondom winterterrassen
Wij doen hierbij de oproep om coulant om te gaan met de regelgeving omtrent overkappen,
afschermen en verwarmen zodat de ondernemers de kans krijgen op enig economisch herstel.
Met oog op het najaar, mogelijk met minder bezoekers, het aanhoudende coronabeleid en
daarmee beperkingen voor de horeca zijn deze extra lokale steunmaatregelen noodzakelijk.
We willen bezoekers en inwoners gastvrij en veilig kunnen blijven ontvangen en bedienen.
Veel deskundigen geven aan dat buitenruimtes minder besmettingsgevaar opleveren. Daarbij
hebben we te maken met het consumentenvertrouwen, Een groot deel van de gast voelt zich
‘veiliger’ op terras, daarmee geef je ook gehoor aan de behoefte van de gast. Immers we
hebben allemaal baat bij een gastvrije gemeente, daar willen wij als ondernemer ook graag in
faciliteren.

Geen heffing precario 2020
Eerder hebben wij al een beroep op u gedaan om onder andere de precariobelasting niet te
heffen. Dat is voor de sluitingstermijn termijn ook door u toegezegd en daarmee ondersteund.
Graag willen wij u vragen om de horecaondernemers verder tegemoet te komen door de
precario voor geheel 2020 op nihil te stellen en niet te innen zolang de coronabeperkingen
voortduren.
Evenementen en groepsbijeenkomsten
In de Asser horeca zijn er in de binnenstad, maar ook zeker buiten het kerncentrumgebied
verschillende bedrijven die hun bedrijfsvoering richten op evenement en
groepsbijeenkomsten. Hierin is door de maatregelen die er in acht moeten worden genomen
niet veel mogelijk. Denk daarbij ook dat de evenementen en de groepen bij normale
bedrijfsvoering de exploitatie mogelijk maken. Het is niet vanzelfsprekend dat deze grote en
kleinere bedrijven zich makkelijk kunnen redden. Dit scheelt een enorme hoeveelheid omzet,
maar vele kosten zijn gelijk en soms hoger dan normaal.
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Het is belangrijk voor de ondernemer dat hier snel een duidelijk beeld over komt, gezien de
herfst op de stoep staat en zaken als overkappen, verwarmen en afschermen tijd kosten.
Dit verzoek doen wij enerzijds om de branche in leven te houden, toename leegstand,
ongewenste overnames en verder verlies van arbeidsplaatsen te voorkomen, anderzijds om
de aantrekkelijkheid van onze hoofdstad te vergroten. Een sfeervolle binnenstad met
bruisende horeca geeft een positieve impuls voor de hele stad, ook voor de gemeente,
recreatie, retail, cultuur en uiteraard niet te vergeten onze inwoners van Drenthe.

Groepen waarbij mensen uit verschillende huishouden 1,5 meter uit elkaar moeten zitten
maakt dat veel gelegenheden niet meer uitvoerbaar zijn. Het is wel te realiseren qua
oppervlakte, maar voor een groep is het niet aantrekkelijk om op deze manier samen te
komen. Aan het eind van het jaar waar er vaak gezellig wordt afgesloten met informele
borrels en gezellige diners is dit met de 1,5 meter maatregelen niet te verwachten dat dit in
2020 gaat plaatsvinden.
Toeristenbelasting
Vorig jaar was er een onaangename verrassing met een fikse verhoging van de
toeristenbelasting. Voor het komende jaar is er nog niet duidelijk wat hiermee gaat gebeuren.
In deze tijd is het niet wenselijk om hier weer een nieuwe verhoging in door te voeren. Als er
al afspraken zijn gemaakt met reisorganisaties en er prijzen zijn afgegeven voor 2021 dan
komt de verhoging van de toeristenbelasting voor rekening van de Asser ondernemer in de
toeristische sector.
KHN realiseert zich goed dat niet elke horecaondernemer is geholpen met de extra
terrasruimte en ruimere exploitatie mogelijkheden van terrassen, of in deze situatie de positie
heeft om te investeren in een zogenoemd winterterras. Graag willen wij samen met u
onderzoeken hoe ook deze horecaondernemers kunnen worden ondersteund om deze
periode van beperkingen te kunnen overbruggen.
Verzoek tot overleg
Graag gaan wij op korte termijn met u in gesprek over de mogelijkheden om de opties rond
onze verzoeken te verkennen en te realiseren.
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Met een gastvrije groet,
Koninklijke Horeca Nederland

KHN Afdeling Assen
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