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Onderwerp
Regionale maatregelen en winterterrassen

Beste horecaondernemer,
Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt in zes regio’s snel toe. Het Rijk heeft
daarom voor deze regio’s, waaronder de onze, extra maatregelen aangekondigd. Deze
maatregelen hebben invloed op nw bedrijfsvoering. In deze brief leest u hier meer over.
Regionale maatregelen
Met ingang van 20 september om i8:oo uur gelden voor de horeca de volgende regionale
maatregelen:
-

-

-

Inlooptijd tot 12 uur ‘s nachts
Muziek uit vanaf 12 uur ‘s nachts
Sluiting om 1 uur ‘s nachts

Meer informatie vindt u in bijlage

2.

Winterterrassen
Ik begrijp dat deze maatregelen grote impact hebben op uw bedrijfsvoering. Als gemeente
denken wij graag met u mee. Veel horecaondernemers willen ook in de winter gebruik maken
van hun terras. Eind mei 2020 hebben wij voor de horeca nadere regels ‘Terrassen Covid-19
Schiedam’ vastgesteld. Deze nadere regels verlengen we tot 1 april 2021.
Goedgekeurde terrasuitbreiding
Bent u in het bezit van een instemming voor uw tijdelijke uitbreiding van het terras? Dan
geldt deze instemming tot 1 april 2021. Blijft u gebruik maken van de uitbreiding van uw
terras? Laat ons dit uiterlijk 1 oktober 2020 weten door een e-mail te sturen naar
horeca(aschiedam.nl.
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(nog) geen terrasuitbreiding
Heeft u geen op dit moment geen terrasuitbreiding, maar wilt u hier alsnog gebruik van
maken? Stuur dan een e-mail naar horeca(iischiedam.nl. U ontvangt van ons een
aanvraagformulier.

Voorwaarden winterterrassen
Aan het gebruik van een winterterras is een aantal voorschriften verbonden.
-

-

Het plaatsen van parasols en terrasverwarming is toegestaan. Wel gelden er richtlijnen
waar parasols en terrasverwarming aan moeten voldoen.
o Als uw parasol en/of terrasverwarming afwijkt van de geldende richtlijnen of u
twijfelt, dan kunt contact opnemen met de gemeente. U kunt er ook voor
kiezen een e-mail te sturen naar horeca(schiedam.nl. Vermeld hierin uw
gegevens, foto van de van de gewenste parasol en/of terrasverwarming met
specificaties.
Het plaatsen van tenten en/of terrasoverkappingen is zowel op het bestaande terras als
op het tijdelijk terras niet toegestaan.

Meer informatie vindt u in bijlage

1.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010. Wij zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 8.00 en i6.oo uur. U kunt ook een e-mail sturen naar horeca(schiedam.nl.
Bedankt voor uw inzet
Ik bedank u voor alle inzet van de afgelopen maanden. We zijn trots op de manier waarop u
met de situatie om gaat. We hebben er vertrouwen in dat we deze moeilijke tijd samen
doorkomen.

Ik wens u en uw medewerkers veel gezondheid en nieuwe energie toe.
Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Schiedam,

C.H.J. Lamers

Bijlage:
1.
Eisen inrichting en uiterlijk aanzien parasols en verwarming
2. Aanvullende maatregelen regio Rotterdam-Rijnmond
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Bijlage

1:

Eisen inrichting en uiterlijk aanzien parasols en verwarming

Verwarming

•

Parasols

•

20U1T08 017

Heaters aan de gevel zijn
bouwvergunningplichtig (en
vallen niet onder deze
beleidsregels)

Plaatsing: zodanig dat het
volledige parasolsoppervlak
binnen de toegestane/vergunde
terrasoppervlakte blijft (dus geen
overhand buiten de
terrasgrenzen) en los van elkaar
(dus niet aaneengesloten)
geplaatst;
• Hoogte: maximaal tot de eerste
verdieping van het horecabedrijf;
• Verankering: alleen toegestaan
conform uitvoeringsvoorschriften
(uitneembare parasol in een op
straatniveau afdopbare
koker/sleuf in de grond) en na
positief advies van gemeentelijke
afdeling Beheer openbare ruimte.

•

•

•

•

•

•
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Vrijstaande heaters: alleen
toegestaan na positieve beoordeling
door gemeente, tenzij het een
elektrische aangedreven
infraroodverwarming is (dan is een
beoordeling niet nodig)
Grootte parasoloppervlak:
maximaal i6 m2 per parasol (4x4m
bij vierkante parasol of 4,5m
diameter bij ronde parasol);
Het bovendeel (zon- en
regenwerende scherm) dient te zijn
vervaardigd van doek, zeil of
gelijkwaardig materiaal (geen riet);
Gedekte kleuren, niet zijnde felle
kleuren, zijn toegestaan;
Geen handelsreclame, tenzij door
welstandscommissie beoordeeld als
voldoende terughoudend en
passend bij het terras en de
omgeving;
Op pleinen: bij voorkeur grotere
parasols (oppervlakte vanaf 9m2),
afmetingen en aantal ter
beoordeling door
welstandscommissie.

is

september 2020

Aanvullende maatregelen regio
Rotterdam-Rijnmond
Onderstaande maatregelen gelden per 20 september i8.oo uur.

Groepsgrootte, op
aanwijzing Rijk:

•

Verbod op gezelschappen van meer dan

.

Meldplichtvoororganisatiesvoorsamenkomstenvan meer dan

50

personen binnen en buiten
50

personen

Inlooptijd tot iz uurs nachts

Horeca, op aanwijzing Rijk:

Muziek uit vanaf iz uur’s nachts
• Sluiting om i uur’s nachts

Intensivering handhaving:

.

Gerichte controles waar doelgroepen samenkomen, zoals bij feestzalen, sportaccommodaties en
studentensociëteiten

• Gebiedsgerichte acties (met brandweer, stadsbeheer, toezicht, politie, wijkwerkers en een grote actie)

Beschermen kwetsbare
personen:

•

Venstertijden voor kwetsbare groepen bij overheidslocaties: stadsdeelkantoren, bibliotheken, zwembaden, etc.
Branches / sectoren worden verzocht om venstertijden in te stellen voor kwetsbare groepen bij bij
voorbeeld winkels (supermarkten) en musea

Doelgerichte aanpak:

•

Vergrote aandacht voor studenten en jongeren. Gesprekken met studenten(sport)verenigingen. De
studenten zelf worden hierbij betrokken (bijvoorbeeld d.m.v. student-assistentschappen coronabe
strijding in huizen en andere locaties) en urgentie van naleven maatregelen wordt onder de aandacht
gebracht via universiteiten/hogescholen of eventueel een gemeentelijke campagne.

• Gesprekken met specifieke doelgroepen/branches/sectoren (horeca /studentenverenigingen) over de
urgentie van de naleving van maatregelen, gelegenheid bieden om tot een goede bedrijfsvoering
binnen de maatregelen te komen en te schetsen wat de consequenties zijn indien de situatie niet
verandert. Gesprekken via bestaande (gemeentelijke / stadsdeel) netwerken.

Communicatie algemeen:

•

Extra aandacht wordt gevraagd voor alle corona-maatregelen in het openbare leven zoals winkels,
horeca, gebouwen, feestlocaties, buiten en binnensport en thuis (handhygiëne). Dat wil zeggen:
handen wassen, handen desinfecteren bij binnenkomst, 1,5 m goed respecteren, looproutes handha
ven, winkelmandjes en wagentjes weer tellen en desinfecteren, gezondheidschecks altijd toepassen,
registratieplicht in de horeca controleren enz. enz.
Communicatie-aanpak gericht op het veilig organiseren van bijeenkomsten / feestjes in huiselijke kring

Overig:

•

Het helpen organiseren van veilige sociale activiteiten gericht op jongeren / studentenvereniging
(uitgezonderd (buiten-)sporten)

