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Tijdelijk terrassenbeleid Krimpenerwaard 2022

Beste horecaondernemer,
De horeca heeft lange tijd nadeel ondervonden van de Coronamaatregelen en moet nog steeds moeite doen om
het hoofd boven water te houden. Sinds 2020 hebben veel horecaondernemers gebruik kunnen maken van een
uitbreiding van de terrassen. Ook dit jaar wil het college nog een keer deze mogelijkheid bieden aan
commerciële horeca inrichtingen binnen de gemeente Krimpenerwaard. Wel zijn een aantal voorwaarden
aangepast.
Aanvragen gelijk aan 2021
Voor ondernemers die vorig jaar al gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het terras uit te breiden en
die voldoen aan de huidige voorwaarden is de aanvraag eenvoudig. Zij hoeven namelijk alleen een bevestiging
te sturen dat ze ook in 2022 gebruik willen maken van de uitbreiding van het terras. Dit kan door een mail te
sturen naar APV@krimpenerwaard.nl met daarin in ieder geval benoemd:
•
•
•

Naam en contactgegevens
De naam van de onderneming
Het zaaknummer (SXO-2020….) van het besluit dat in 2020/2021 is verleend.

Een voorwaarde hiervan is, dat de uitvoering van het terras precies gelijk is aan die van 2021 en dat het voldoet
aan de nieuwe voorwaarden.
Nieuwe aanvragen
Heeft u vorig jaar van de gemeente toestemming gekregen voor een tijdelijke uitbreiding van uw terras, maar wilt
u het terras op een andere manier voeren? Dan moet u hiervoor een nieuwe aanvraag indienen. Ook de
ondernemingen die in het bezit zijn van een commerciële Alcoholvergunning, maar vorig jaar geen gebruik
hebben gemaakt van een tijdelijke uitbreiding van het terras kunnen dit jaar een aanvraag indienen. Dit vraagt
echter wel om een goede afweging van de verdeling van de schaarse openbare ruimte en een samenwerking
tussen ondernemers.
Indien u interesse heeft in een tijdelijke uitbreiding van uw terras of een tijdelijk nieuw terras, dan vragen wij u
om via de volgende link uw melding bij de gemeente in te dienen:
https://www.krimpenerwaard.nl/tijdelijk-terras/
We proberen flexibel om te gaan met de geldende regels, maar veiligheid en volksgezondheid staan voorop. Om
dit te waarborgen zijn er voorwaarden opgesteld voor de tijdelijke terrassen. Deze zijn als bijlage bijgevoegd.
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Wanneer uw terras grenst aan een ander terras, of als u met andere ondernemers gebruik wilt maken van
hetzelfde gebied, dan vragen wij u een gezamenlijk verzoek in te dienen. Dat versnelt het beoordelingsproces.
Het gaat uiteraard om een tijdelijke uitbreiding van de terrassen tot 1 november 2022.
Na de inventarisatieronde wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden en het verdere proces.

Met vriendelijke groet,

P.L. Paans
Burgemeester Gemeente Krimpenerwaard

pag. 2/3

Bijlage: Regels voor het tijdelijke terras.
Voorwaarden:
Om te waarborgen dat de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van de omgeving niet wordt aangetast worden
een aantal voorwaarden gesteld voordat de melding ingediend kan worden. Voor de terrassen gelden in
beginsel de voorwaarden en eisen vanuit het reguliere terrassenbeleid.
De aanvullende voorwaarden van de tijdelijke terrassen zijn als volgt:
-

Voedsel- en drankverstrekking vindt alleen direct vanuit de inrichting plaats.
Er mag enkel een zitmogelijkheid zijn (dus geen statafels);
Er mag geen muziek/geluid worden afgespeeld;
Op de rijbaan blijft een ongehinderde doorgang vrij van minimaal 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog
voor hulpverlengingsdiensten en overig verkeer;
Op voetpaden blijft een doorloopbreedte van minimaal 1,25 meter vrij voor voetgangers,
rolstoelgebruikers, enz;
Twee terrassen van ondernemers die aan elkaar grenzen dienen gezamenlijk een verzoek in
dienen. Dit verzoek is in overleg opgesteld.

Algemene regels
-

-

De verruiming geldt tot 1 november 2022. Hiervoor is gekozen, omdat de piek van bezoekers na deze
periode zal afnemen;
Alle tijden en regels in de reguliere terras uitbuiting zijn ook van toepassing op de tijdelijke
uitbreiding van een terras of het tijdelijk te creëren terras. (Het terras dient gesloten te zijn tussen 24:00
uur en 09:00 uur). Deze tijden mogen worden gehanteerd mits de op dat moment geldende beperkingen
vanuit het RIVM dit toestaan;
Omwonenden moeten worden geïnformeerd over de tijdelijke uitbreiding van een terras of het
tijdelijk te creëren terras;
Wanneer op de locatie evenementen worden gehouden krijgen deze voorrang. Het terras moet dan
geruime tijd voorafgaand aan de start het evenement worden verwijderd, zodat de voorbereidende
werkzaamheden voor het evenement ongehinderd kunnen worden uitgevoerd.
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