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Bij de behandeling van de Terrasverordening in de raad in januari/ februari 2020 is een motie 
geaccepteerd voor een pilot staand drinken. Voor de uitvoering van de pilot is in het voorjaar 2020 
een uitvraag gedaan voor ondernemers die mee wilden doen. Negentien horecaondernemers met 
een terrasvergunning hebben zich aangemeld, waarna als vervolgstap deze ondernemers met de 
buurt zouden overleggen hoe de pilot zou worden ingevuld. De pilot zou draaien van 1 juli t/m 15 
oktober 2020. 
  
Eind april 2020 is besloten om de pilot door te schuiven naar het voorjaar van 2021. De reden 
daarvoor was dat de vereiste 1,5 meter geen representatief beeld zou geven voor de toekomst. Er 
zullen minder bezoekers op de terrassen kunnen staan en dit heeft ook gevolgen voor de beleving 
van de omwonenden. U bent hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. 
  
Op dit moment geldt de 1,5 meter afstandseis nog steeds. Bovendien is een vaste zitplaats een 
verplichting op het terras. Het is nog onduidelijk wanneer deze vereisten worden opgeheven. Het 
gebruik van coronatestbewijzen om zo de 1,5 meter afstandseis en de vaste zitplaats niet te hoeven 
naleven gaat voor terrassen niet op. Aangezien terrassen vaak niet goed kunnen worden afgesloten, 
is het gebruik van coronatoegangsbewijzen daar minder goed mogelijk.  
  
Met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is gesproken over wanneer het een goed moment is om de 
pilot nieuw leven in te blazen. KHN is met mij van mening dat zolang de 1,5 meter en de vaste 
zitplaats nog niet zijn losgelaten de pilot niet goed kan worden uitgevoerd. Daarom ligt het in de rede 
om de pilot door te schuiven naar het voorjaar van 2022, mits de 1,5 meter en de verplichting van 
een vaste zitplaats dan is opgeheven. 
  
 
Hoogachtend, 

 
 
J.M. Penn-te Strake 
Burgemeester 


