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Geachte leden van de gemeenteraad,
Het einde van het zomerterrasseizoen per 1 november 2021 is aanstaande. Bijna 1.200
horecaondernemers hebben gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om een ruimer terras
op te zetten.
De consequenties van corona lijken als gevolg van de toenemende vaccinatiegraad meer
beheersbaar en mogelijk ligt het loslaten van de 1,5 meter maatregelen in het verschiet.
Tegelijkertijd kan een nieuwe golf van besmettingen en/of voortzetting van de beperkende
maatregelen niet worden uitgesloten. De negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering van
horecaondernemers na anderhalf jaar van beperkingen zijn nog niet voorbij. Vanuit de raadsfractie
van de VVD zijn vragen gesteld over de mogelijkheid van het voortzetten van de tijdelijke extra
terrasruimte de aanstaande winterperiode.
Graag deelt het college mee dat besloten is om nog een keer het gebruik van de tijdelijke ruimere
terrassen toe te staan tijdens het komend winterterrasseizoen van 1 november 2021 tot 1 maart
2022. Hoewel het inmiddels voor een vierde terrasseizoen is, hecht het college eraan te
benadrukken dat het nog steeds een tijdelijke maatregel is, die hopelijk iets soelaas biedt voor de
ondernemers en tegelijk de Amsterdammer in de gelegenheid stelt elkaar veilig en buiten te
blijven ontmoeten. De huidige beperkingen, het feit dat ondernemers van eerdere verruimingen
slechts beperkt gebruik hebben kunnen maken, de grote onzekerheid omtrent de komende
maanden en het rampzalige jaar voor horeca ondernemers rechtvaardigen dit besluit om nog een
keer de tijdelijke verruiming van terrassen toe te staan.
Tegelijkertijd beseft het college, dat voor sommige omwonenden dit besluit wellicht als
onwenselijk wordt gezien. Hoewel van ernstige overlast weinig sprake is en het natuurlijk
vervelend is dat sommige parkeerplaatsen nog steeds bezet zijn, hoopt het college dat er ook bij
die Amsterdammers in overwegende mate begrip is voor deze verlenging. De belangen van de
bewoners verliest het college niet uit het oog, maar gezien de hiervoor genoemde redenen is een
tijdelijke verlenging wenselijk. Het is goed om in dit kader te melden dat de ondernemers een
individueel besluit ontvangen waartegen beroep en bezwaar door belanghebbenden
(omwonenden) mogelijk is. Daarnaast betekent de verlenging niet dat de reguliere regels voor de
terrassen niet gelden. Ook de tijdelijke grotere terrassen moeten op tijd dicht, mogen niet verder
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uitwaaieren en mogen niet tot onevenredige hinder leiden. Tenslotte wordt benadrukt dat de
regels voor het vergunnen van de tijdelijke terrassen niet worden verruimd. Met andere woorden:
het kader voor de tijdelijke terrassen blijft zoals het is, ook als de 1,5 meter maatregelen geheel
zouden vervallen. De tijdelijke terrassen kunnen dus niet groter worden dan nu mogelijk is.
De beleidsregels worden op een later moment vastgesteld en gepubliceerd. De regels en de
uitvoering zullen in lijn liggen met de tijdelijke winterterrasregeling van afgelopen jaar. De
sluitingstijden van terrassen die in de winter om 20.00 uur sluiten worden verruimd naar 22.00 uur.
Er mag geen terrasverwarming worden gebruikt anders dan reeds vergunde of ingebouwde
verwarming. Losse verwarmingselementen zijn niet toegestaan. De verwachting is dat, mede
gezien het jaargetijde, de druk op de leefbaarheid niet overmatig toe zal nemen. Handhaving
wordt met name ingezet op excessen. Het tussentijds individueel intrekken van een tijdelijke
terrasuitbreiding behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Koninklijke Horeca Nederland heeft
toegezegd ondernemers te wijzen op hun verantwoordelijkheid om overlast en hinder te
voorkomen en duurzame middelen voor terrasverwarming te stimuleren.
Ondernemers die al een tijdelijke vergunning voor uitbreiding van hun terras hebben, hoeven niet
opnieuw een aanvraag in te dienen. Wel kan het zijn dat door een gewijzigde lokale situatie,
bijvoorbeeld als gevolg van (aanstaande) werkzaamheden, een extra terras niet meer mogelijk is.
Alle ondernemers krijgen individueel bericht van de gemeente over de voortzetting van hun
tijdelijke terras. Daarnaast blijft het mogelijk om een nieuwe of gewijzigde aanvraag in te dienen,
die getoetst zal worden aan de beleidsregels
Hoewel niets in deze nare coronaperiode meer 100% zeker lijkt, wordt tot slot nogmaals benoemd
dat deze tijdelijke verlenging hopelijk de laatste is in een reeks en we komend voorjaar de periode
van beperkingen achter ons hebben kunnen laten.
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