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Onderwerp
Nadere regels verruiming terrassen gedurende corona

Geachte leden van de raad,

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de horeca het zwaar. De landelijk ingestelde beperkingen
zorgen voor een flink omzetverlies. Naar verwachting zullen op korte termijn, onder bepaalde
voorwaarden, uitgebreidere mogelijkheden worden geboden voor de opening van terrassen bij
horecabedrijven. Door de financiële schade is het wenselijk om de horecasector in deze periode extra
terrasruimte te bieden om zo meer- en ruimere zitplaatsen te creëren. Dit biedt kansen om de
vermindering van omzet te beperken.
Wij hebben besloten om op basis van artikel 2.6 APV nadere regels vast te stellen over de mogelijkheden
tot uitbreiding van terrassen tot 1 mei 2022.
Op basis van de nadere regels kunnen aan ondernemers randvoorwaarden worden meegegeven met
betrekking tot onder andere de bereikbaarheid voor hulpdiensten en voetgangers, de afstemming met
buren, de geldende veiligheidsvoorschriften en de ruimtelijke uitstraling. De nadere regels zijn in nauw
overleg met Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Drenthe) tot stand gekomen.
Voor de uitbreiding van terrassen geldt een vergunningsplicht. De gemeentelijke capaciteit voor de
behandeling van diverse vergunningaanvragen is echter beperkt. Ondernemers hebben daarnaast geen
belang bij langdurige, kostbare vergunningenprocedures.
Op basis van de nadere regels kan gemeentelijke toestemming verleend worden aan vereenvoudigde
meldingen. We leggen hierbij veel verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf: ondernemers geven aan
op welke wijze ze de terrassen tijdelijk uitbreiden en zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij
invulling geven aan de uitvoering van de nadere regels en de geldende RIVM-richtlijnen.
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Gezien de afzienbare, tijdelijke werking van de nadere regels én het feit dat belangen van derden worden
betrokken bij concrete ontwikkelingen, is voor deze opzet gekozen. Eventueel kan medewerking aan
situaties worden onthouden.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Emmen,
De burgemeester

M. Plantinga-Leenders

H.E ..-vári Oosterhout
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