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Geacht college,  
 
 
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 na 2,5 maand onder restricties mochten 
hun deuren weer open. Er is nog geen sprake van volledig vrij ondernemerschap en vooral in de 
grote steden met veel bedrijven met beperkte ruimte is het met de restricties een uitdaging 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.  
 
Wij herkennen wat het Kabinet aangeeft; het maatschappelijke draagvlak voor de restricties neemt 
af en dat zorgt ook in de horeca regelmatig voor de nodige uitdagingen. De beperkte ruimte met de 
herfst en winter op komst maakt dat ook wij juist nu voor de grote steden 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 (uiteraard is het draaien van volledige omzet momenteel niet mogelijk). 
Ruime exploitatiemogelijkheden voor terrassen in de winterperiode dragen hiertoe bij, zodat wij 
gasten op een veilige en verantwoorde manier kunnen blijven ontvangen. 
 
Verzoek verlengen uitbreiding/extra ruimte terrassen 
In de afgelopen periode heeft KHN Amsterdam 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 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 oog op het najaar, mogelijk met minder bezoekers, het 
aanhoudende coronabeleid en daarmee beperkingen voor de horeca zijn extra lokale 
steunmaatregelen noodzakelijk. Enerzijds om de branche in leven te houden, anderzijds om veel 
andere gevolgen zoals, toename leegstand, ongewenste overnames  en verder verlies van 
arbeidsplaatsen te voorkomen. 
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Een van de lokale steunmaatregelen is het verlengen van uitbreiding extra terrasruimte. In alle G4 
gemeenten is er toestemming tot 1 november 2020.  
Echter verzoeken wij om de termijn van verlenging te laten duren zolang de horecabranche te 
maken heeft met de beperking vanuit het coronabeleid. Tevens doen wij hierbij de oproep om 
coulant om te gaan met de regelgeving omtrent overkappen en verwarmen omdat deze 
terrasruimte als verlengstuk van de binnenruimte gezien moet worden. We willen bezoekers en 
inwoners gastvrij en veilig kunnen blijven ontvangen en bedienen. Veel deskundigen geven aan 
dat buitenruimtes minder besmettingsgevaar opleveren.  
 
Gezamenlijk initiatief vanuit de G4 
Wij realiseren ons dat in de vier grote steden(G4) de openbare ruimte beperkt is en dat er sprake is 
van veel dezelfde vraagstukken. Dat is voor ons reden geweest om gezamenlijk op te trekken. 
Deze brief is ook naar uw collega burgemeesters en wethouders economie gezonden, omdat we 
ervaren dat we in de grote steden extra uitdagingen hebben om het aantal besmettingen 
beheersbaar te houden.  
 
En er is meer…  
KHN realiseert zich goed dat niet elke horecaondernemer is geholpen met de extra terrasruimte en 
ruimere exploitatie mogelijkheden van terrassen. Graag willen wij samen met u onderzoeken hoe 
ook deze horecaondernemers kunnen worden ondersteund om deze periode van beperkingen te 
kunnen overbruggen.  
 
Verzoek 
Graag gaan wij op korte termijn met u in gesprek over de mogelijkheden om de opties rond onze 
verzoeken te verkennen en te realiseren.  
De regiomanager van KHN Amsterdam neemt contact met u op / we vernemen graag met wie en 
wanneer we u daarover kunnen spreken.  
 
 
 
Met een gastvrije groet,  
Koninklijke Horeca Nederland 
 
 
Pim Evers 
Voorzitter afdeling Amsterdam 


