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Onderwerp : terrasuitbreidingen in verband met COVID19-maatregelen
Geachte heer/mevrouw,
Voor de exploitatie van het terras bij uw horecabedrijf heeft u een terrasvergunning.
Sommige ondernemers hebben een verzoek ingediend voor uitbreiding van hun terras, anderen
(nog) niet. Deze brief is bedoeld voor alle ondernemers die in het bezit zijn van een
terrasvergunning en al dan niet een uitbreiding kunnen krijgen.
Maatregelen Rijksoverheid
In verband met de maatregelen vanuit de Rijksoverheid in verband met COVID-19 is het
noodzakelijk dat u als horecabedrijf uw bedrijf en terras zodanig aanpast dat er sprake is van
een veilige situatie.
Daarom heeft de gemeente besloten ondernemers daar waar dat mogelijk is tegemoet te
komen. De gemeente heeft geïnventariseerd welke uitbreidingsmogelijkheden er zijn. Deze
staan aangegeven op bijgaande tekening. Er is bij de indeling zoveel mogelijk rekening
gehouden met het voorkomen van overlast voor omwonenden, verkeersveiligheid en de 1,5
meter maatregelen.
Wat betekent dit voor u als ondernemer?
Op bijgaande tekening is met de kleur bruin/geel aangegeven welke grond -en door wietijdelijk gebruikt kan worden als terras vanaf 1 juni. Er is niet voor gekozen om voor de
uitbreiding een vergunning te verlenen, omdat het gaat om een snelle maatregel in een

crisissituatie. Op deze manier (zonder vergunning) kan de gemeente bovendien flexibeler
optreden als er bijv. wijzigingen vanuit de overheid zijn of de noodverordening verandert.
Helaas betekent het dat niet alle ondernemers een uitbreiding kunnen krijgen. Voor deze
ondernemers geldt dat deze brief ook voor hun daarover duidelijkheid geeft.
Regels ten aanzien van de uitbreiding
1. De verruiming duurt zolang als nodig is maar in elk geval tot 1 november 2020. Dan is het
hoogseizoen voorbij. Afhankelijk van het verloop van de crisis zal worden bekeken of een
nieuwe periode nog nodig is. Immers, de verruiming maakt de gemeente mogelijk vanwege
de effecten van het coronavirus. U wordt op tijd ingelicht over een eventuele uitbreiding van
die periode. Uitgangspunt is een positieve houding tegenover verlenging.
2. De gemeente kan op grond van gewijzigde omstandigheden (bijv. gewijzigde
noodverordening, toenemende drukte, ernstige overlast bijvoorbeeld) of een gebleken
conflicterend gebruik, u opdragen het terras terug te brengen naar de vergunde ruimte
of anderszins aan te passen.
3. U zorgt er zelf voor dat uw terras (bestaand en het nieuwe) voldoet aan de 1,5 meter norm;
u dient ervoor zorg te dragen dat wachtende gasten geen belemmering vormen voor een
goede doorstroming in het openbaar gebied, vanwege de 1,5 meter.
4. U kunt aan de opzet van de tekening en het gebruik van uw terras geen rechten voor de
toekomst ontlenen.
5. Op het gebruik zijn dezelfde voorwaarden van toepassing zoals die gelden voor uw huidige
vergunning.
6. U heeft binnen de begrenzing van bijgaande tekening dus de mogelijkheid zelf uw terras
naar eigen goeddunken op een verantwoorde wijze in te delen binnen de voorwaarden zoals
gesteld in deze brief.
7. De tekening kan tussentijds door de gemeente worden aangepast (als bijv. de maatregelen
vanuit de Rijksoverheid wijzigen).
8. Voor sommige ondernemers geldt dat zij een pleintje/deel van de straat moeten delen met
andere ondernemers of toestemming nodig hebben van buren/naastgelegen pandeigenaren
om ter plaatse een terrasuitbreiding te realiseren (dit staat als zodanig aangegeven op de
tekening). Het innemen van een dergelijk terras op een plaats die niet voor uw eigen pand
ligt is alleen mogelijk als er toestemming is van deze eigenaar/huurder!
9. Na het vervallen van deze verruimingsmaatregel door intrekking of tijdsverloop, herleeft de
situatie zoals deze in uw huidige vergunning is aangegeven en zal bij overtreding de
handhaving daarop weer toegepast worden.

Ik hoop dat ik een aantal ondernemers met deze verruiming enigszins tegemoet kan komen in
de barre situatie waarin zij met hun onderneming terecht gekomen zijn.
Helaas kan niet iedereen worden geholpen aan een uitbreiding. Voor die ondernemers geldt :
heeft u nog ideëen of suggesties dan kunt u mailen naar denkmee@wassenaar.nl
Ik wens u succes met de herstart van uw horecabedrijf.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Wassenaar,

L.A. de Lange.

