Beste Klaas en Emiel,

In navolging van onze eerdere verzoeken zowel mondeling als per brief en op verzoek van het bestuur
KHN Utrecht, stuur ik jullie graag onderstaand bericht aan de hand van de uitkomsten van de enquête
die wij onder onze leden hebben uitgezet. Gezien het aantal respondenten kunnen we aangeven dat de
enquête representatief is.
In de aanloop naar 1 juni, de heropening van de horeca, hebben wij KHN Utrecht de gemeente Utrecht
gevraagd om na te denken en mee te werken aan het creëren van extra ruimte om verantwoord te
kunnen ondernemen onder andere door extra ruimte voor terrassen toe te staan.
Voor een groot deel van de Utrechtse horecaondernemers heeft dit positief uitgepakt in de vorm van
extra ruimte voor terras. Niet voor alle horecaondernemers was er een mogelijkheid in de nabije
omgeving van hun zaak om extra ruimte in te nemen, hoe spijtig ook.
Zolang de restricties gelden hebben we te maken met een beperkte binnen capaciteit. Veel
deskundigen hebben ook aan aangegeven dat buitenruimtes minder besmettingsgevaar opleveren.
Des te meer reden om te verkennen wat er mogelijk en wenselijk is in het verlengen van de extra ruimte
voor terras na 1 november a.s.
Vanuit de vele reacties en gesprekken met horecaondernemers, bevestigend middels de uitkomst van
de enquête onder de aangesloten leden kunnen wij aangeven dat de meerderheid van de respondenten
behoeften heeft aan een verlenging van de extra ruimte voor terras.
Daarbij merken wij op dat het hier dan gaat om de extra ruimte die nodig is om het aantal tafels en
stoelen conform de vergunning (voor de coronatijd) te kunnen blijven behouden. Dit sluit aan bij de
voorwaarden die de gemeente Utrecht heeft gesteld in het gedoogconstructie tijdelijk terras. Een
beperkt aantal leden heeft kenbaar gemaakt grote waarde te hechten aan naleving van deze
voorwaarde om te voorkomen dat in deze financieel onzekere tijd de oneerlijke concurrentie niet
toeneemt.
We willen bezoekers en inwoners ook gastvrij en veilig kunnen blijven ontvangen en bedienen. Wij
verzoeken de gemeente dan nogmaals om in deze crisistijd coulant om te gaan met de regelgeving
omtrent overkappen en verwarmen van de terrassen. We kennen de gevoeligheid van
terrasverwarming. Daarbij willen we aangeven dat er tegenwoordig allerlei duurzame alternatieven,
zoals infrarood zijn en denk aan een aan/uit knop. De Utrechtse horeca is bereid om mee te denken en
hier invulling aan te geven.
Daarnaast zien we dat in verschillende gemeenten o.a Breda, Hilversum en Alkmaar wordt
samengewerkt aan winterterrassen d.m.v een versnelde omgevingsvergunning. Hierbij gaat het om het
verlengen van de binnen capaciteit in de vorm van tenten, kassen of serres. We zouden graag met jullie
kijken of daar geschikte locaties voor zijn in Utrecht.
En er is meer…
Wij realiseren ons goed dat niet elke horecaondernemer is geholpen met de extra ruimte voor terras.
Wij willen met u nagaan hoe ook deze ondernemers kunnen worden ondersteund om deze periode van
beperkingen te kunnen overbruggen. Daarbij te denken aan tijdelijk toestaan van pop-up in leegstaande
ruimten, inrichten van een tijdelijk gezamenlijk caféplein in een park en daarmee een veilige en
gecontroleerde omgeving maken van een park. In Rotterdam is daar een vorm voor gevonden:
vergroten exploitatieruimte buiten de huidige horeca lokaliteit

door middel van pop-up in leegstaande (buur)panden. Hierbij geldt een kortlopende
exploitatievergunning waarbij er voor 6 maanden horeca geëxploiteerd kan worden in een leegstaand
pand zonder horecabestemming. De voorwaarden kunnen we aanleveren.
Het bieden van ruimte om de bedrijfsvoering zo goed mogelijk te kunnen voortzetten draagt bij aan het
behouden van de arbeidsplaatsen in de horeca. Reden genoeg voor ons om hier aandacht voor te
vragen.
Graag horen wij op korte termijn waar draagvlak voor is binnen de gemeente en hoe we dit proces
praktisch in gang kunnen zetten.

Bedankt alvast voor de aandacht en moeite!

Vriendelijke groet,
Pieter Honing, voorzitter KHN Utrecht
Erik Derksen, vice-voorzitter KHN Utrecht
Jeanne Kroon, Regiomanager KHN
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