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Advies
1. instemmen met het verlengen van de periode voor het tijdelijk in gebruik nemen van extra terrasruimte 

gedurende de aankomende winterperiode bij bestaande terrassen, waarbij deze extra ruimte direct verband 
houdt met de verloren ruimte vanwege het in acht nemen van de 1,5 meter eis;

2. gelet op uw besluit van 9 juni 2020 “tussenrapportage corona” tot eind 2020 horecaondernemers ook voor dit 
onderdeel niet te belasten.

3. instemmen met het laten staan van de bestaande zomer' terrassen aan de Zomerkade ook gedurende de 
aankomende winterperiode.

4. niet instemmen met het verzoek van Insolar om:
het bestaande doordeweekse terras ook op de zaterdag te laten staan,
kuchschermen in de inrichting aan te brengen waarmee afgeweken kan worden van de 1,5 meter eis; 
heaters aan te brengen.
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Toelichting

In dit voorstel wordt u geadviseerd over voorgaande vraagstukken.

Zie voor nota: vervolg vel 16-9-2020/collegevoorstel tijdelijke terrasruimte 150920

2. hiermee wordt uitvoering gegeven aan het collegebesluit van 9 juni 2020. 
Voor het wel of niet belasten van 2021 moet nog een besluit genomen worden. Daarbij wordt de 
gemeenteraad betrokken.

Ten tweede wil men graag een winterterras realiseren. Daarbij wordt gedacht aan heaters, schermen 
en aankleding om het verwarmd te krijgen. Daarbij stelt men ook voor om het doordeweekse terras te 
kunnen laten staan (ook op de zaterdag). Enkel de auto van de snoepkraam en de plantjeskraam 
zouden dan moeten worden verplaatst.

Verzoek Zomerkade zomerterras laten staan
Ten aanzien van de Zomerkade is, ook in het kader van de Kustvisie, op 27 mei door u besloten om 
extra terrasmogelijkheden te creëren en de benodigde inrichting daarvoor te verzorgen (bijlage 3).

Verzoek Insolar kuchschermen en laten staan terras
Op 4 september heeft Insolar via de mail verzocht om gezien de beperkte binnenruimte aanvullend op 
eerdere besluitvorming kuchschermen te plaatsen zodat er meer gasten binnen aanwezig kunnen zijn 
(bijlage 4)

Vervolg
Inmiddels is het bijna oktober en hebben horecaondernemers gelet op de huidige (Covid-19) situatie 
en daarmee gepaard gaande 1,5 meter eis nog steeds veel belang bij aanvullende steunmaatregelen. 
Daarbij heeft de horecaondernemer van restaurant 'Aan de kade’ gevraagd om het bestaand terras 
direct grenzend aan het restaurant, dat normaal gesproken in de winter periode wordt verkleind, 
aankomende winter alsnog te laten staan.

3. door in te stemmen met dit verzoek heeft de horecaondernemer van de Zomerkade meer ruimte 
grenzend aan zijn restaurant om de exploitatie gelet op de 1,5 meter eis te kunnen voortzetten. 

De horecaondernemer van restaurant ‘Aan de Kade" heeft aangegeven dat het nieuw gerealiseerde 
terras aan de overzijde in de winterperiode naar verwachting minder wordt gebruikt. Aangezien de 1,5 
meter eis gelet op Covid-19 voorlopig nog van kracht blijft, wordt gevraagd om het (grotere) 
zomerterras te mogen laten staan. Normaal gesproken wordt dit namelijk in de winterperiode verkleind 
waardoor ook parkeerplaatsen beschikbaar komen.

Aanleiding
Uitbreiding bestaande Terrassen na 1 oktober
Op 28 mei heeft uw college besloten om in te stemmen met het tijdelijk in gebruik nemen, tot 1 
oktober 2020, van extra terrasruimte, bij bestaande terrassen, waarbij deze extra ruimte direct 
verband houdt met de verloren ruimte vanwege het in acht nemen van de 1,5 meter eis (bijlage 1). 
Ook is op 9 juni besloten om horecaondernemers tot eind dit jaar niet te belasten voor de terrassen 
Dit is één van de steunmaatregelen die gelet op Covid-19 genomen is (bijlage 2).

Kaders
Collegebesluit van 28 mei 2020 - tijdelijke uitbreiding terrasruimte, (bijlage 1) 
Collegebesluit van 27 mei 2020 - werkzaamheden/ uitbreiding Zomerkade. (bijlage 2) 
Collegebesluit van 9 juni 2020 - tussenrapportage corona / steunmaatregelen, (bijlage 3)

Argumentatie
1. door coulant om te gaan met de verlenging wordt een categorie ondernemers, die het erg zwaar 

heeft, gesteund.
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Gelet op het voorgaande als ook vanuit duurzaamheidsoogpunt lijkt voorgaande onwenselijk.

Aanvullende informatie naar aanleiding van uw besluit zal op de website worden gepubliceerd.

Zie voor nota: vervolgvel 16-9-2020/collegevoorstel lijdelijke terrasruimte 150920

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Verwarmde of overdekte terrassen nodigen uit tot een gebruik in alle jaargetijden. Dit houdt in dat 
stemgeluid van personen op een verwarmd terras (bijv, d.m.v. heaters) wel meetelt.

4. Gezien de inpassing van de zaterdagmarkt is het laten staan van het doordeweekse terras op de 
zaterdag niet mogelijk.

Op de locatie is gekeken of inpassing wel of niet mogelijk is. Duidelijk is geworden dat dit vooralsnog 
niet het geval is gelet op de zaterdagopstelling. Mochten hier na overleg met de markt wel 
mogelijkheden voor ontstaan dan zal dit met Insolar verder worden opgepakt. Uiteraard kan Insolar 
ook zelf kijken of een compromis bereikt kan worden met de markt.

Aangezien het hier om een sector gaat die keihard getroffen is door de genomen 
overheidsmaatregelen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, wordt dit niet 
voorgesteld. Voor omwonenden kan dit overigens wel betekenen dat er in de winter hinder vanwege 
de terrassen ontstaat. Dit staat o.i. echter niet in verhouding tot de steun die de horecasector kan 
gebruiken.

Uiteraard krijgen alle horecaondernemers ter plaatse de mogelijkheid het terras te laten staan indien u 
positief op dit voorstel besluit.

Dus op het moment dat belanghebbenden (bijv, buurtbewoners) geluidsoverlast ondervinden van het 
stemgeluid van personen op een verwarmd terras en men een klacht/handhavingsverzoek indient, 
moet de controlerende instantie een onderzoek uitvoeren om te kunnen achterhalen of de 
grenswaarden zijn overschreden. Indien blijkt dat de geluidsnormen daadwerkelijk zijn overschreden 
kan dit gevolgen hebben voor de exploitatie van het horecabedrijf.

Heaters op terrassen
Horecabedrijven dienen zich te houden aan o.a. de geluidsnormen opgenomen in het
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer. Het geluid van stemmen van terrasbezoekers kan voor de 
omgeving van het horecabedrijf geluidsoverlast veroorzaken. In het Activiteitenbesluit is bepaald dat 
het stemgeluid van personen op een onverwarmd terras en onoverdekt terrein, dat als onderdeel is 
van het horecabedrijf, buiten beschouwing blijft.

Kuchschermen
Het toepassen van kuchschermen binnen een horecabedrijf is op basis van de vastgestelde 
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio G&V niet mogelijk. Dit zal dan ook aan Insolar worden 
meegegeven.

Communicatie
De hiervoor genoemde faciliterende rol van de gemeente Huizen wordt gecommuniceerd via de 
gemeentepagina in het Nieuwsblad voor Huizen, de Huizer Ondernemers Federatie (HOF) en vermeld 
op de website;
https://www.huizen.nl/inwoner/coronanteuws 43578/item/contactberoepen-en-terrassen 15856.html

Alternatieven
Geen medewerking verlenen.

Financiën
Conform het voorstel van 9 juni is de financiële steun voor 2020 geregeld. Voor 2021 moet 
besluitvorming door de gemeenteraad nog plaatsvinden.
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Voorgaande wordt schriftelijk vastgelegd.

/

I. van Noord

Zie voor nota: vervolgvel 16-9-2020/collegevoorstel tijdelijke terrasruimte 150920

Omgeving 
Beleid,

Collegebesluit van 28 mei 2020 - tijdelijke uitbreiding terrasruimte. 
Collegebesluit van 9 juni 2020 - tussenrapportage corona / steunmaatregelen 
Collegebesluit van 27 mei 2020 - werkzaamheden/ uitbreiding Zomerkade. 
mail verzoek Insolar van 4 september 2020

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Bijlagen
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3
Bijlage 4

Uitvoering en evaluatie
Indien uw college instemt met dit voorstel zal verlenging van de tijdelijke verruiming van bestaande 
terrassen zoals beschreven in dit voorstel mogelijk worden gemaakt. Horecaondernemers worden 
hiervan op de hoogte gesteld. Ook zal het zomerterras bij de Zomerkade ook in de winterperiode gelet 
op Covid 19 en de 1,5 meter eis mogen blijven staan.
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Noord, Richard van
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Dag Bert,

Met vriendeiijke groet,

X

1

Kan jij je vinden in bijgevoegd voorstel. Het voorstel is afgestemd met Gerrit, Virginias, Myrthe, Astrid en Michel. 
De eerdere besluiten heb ik er niet bijgevoegd maar die ken je denk ik.

Vriéndelijk groetend,
G. (Bert) Rebel

G. Rebel | Wethouder gemeente Huizen | Postbus 5 -1270 AA 1 Graaf Wichman 10 -1276 KB i T (0351 528 1328 | 
M 06 22 911 900 | b.rebei@huizen.nl | www.huizen.nl

Van; Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 16:00 
Aan: Rebel, Bert <b.rebel@huizen.nl> 
Onderwerp: voorstel terrassen

Rebel, Bert
dinsdag 15 september 2020 16:50
Noord, Richard van
RE: voorstel terrassen

Huizen

Richard van Noord | sr. Beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen ( Gemeente Huizen | Postbus 5 
■ 1270 AA Huizen j T (035)528 1518 1 f:yirnjoorc!j@h,ujze(tnl ( www.layizen.nl

< ... i 1

Van:
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:

XéuV-

Akkoord, Richard, ervan uitgaande dat de horecaondernemers van de Zomerkade geen gebruik zullen maken van 
heathers... ”



Noord, Richard van

Onderwerp:

Wat mij betreft akkoord Richard.

Gr,

Michel

Huizen

Beste collegae,

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik graag zsm.

Met vriendelijke groet

1

Michel van den Bergh | senior communicatieadviseur | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA Huizen | T (035) 528 
15 74 I M 06 20 72 20 42 ! m vaiidenberqh@huizen.nl | huizen ni

Hierbij de laatste versie van het collegevoorstel. Dit voorstel zal ik voor akkoord voorleggen aan Gerrit, daarna Bert 
Rebel.
Virginius ik neem aan dat mededeling van de besluitvorming via jou loopt aan horeca ondernemers?

Bergh, Michel van den
dinsdag 15 september 2020 17:43
Noord, Richard van: Koops, Jolanda; Smith, Virginius; Ranitz, Myrthe de; Dickmann,
Mark; Slik, Astrid van der
RE: uitgebreide terrassen ook na 1 oktober en verzoek Zomerkade

Van: Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 15:16
Aan: Koops, Jolanda <j.koops@huizen.nl>; Smith, Virginius <v.smith@huizen.nl>; Ranitz, Myrthe de 
<m.deranitz@huizen.nl>; Bergh, Michel van den <m.vandenbergh@huizen.nl>; Dickmann, Mark 
<m.dickmann@huizen.nl>; Slik, Astrid van der <a.vanderslik@huizen.nl>
Onderwerp: RE: uitgebreide terrassen ook na 1 oktober en verzoek Zomerkade

Huizen
Richard van Noord | sr, Beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen | Gemeente Huizen | Postbus 5 
- 1270 AA Huizen j T (0.35) 528 1518 j r.vannoord@huizen.nl j www.huizen.ril

Van:
Verzonden:
Aan:

Van: Koops, Jolanda <!.koops®hjizen iV>
Verzonden: maandag 14 september 2020 20:14
Aan: Smith, Virginius <v smit,ti@hui_zen.nl>
CC: Noord, Richard van <nvanngord(®huizen Ranitz, Myrthe de <m deranitziSiiiiii’en iti>; Slik, Astrid van der 
<<3 v<nide''sl!k!j:phuizefi n;>; Bergh, Michel van den <rn.y_andenberf,h@huizen..ril>; Dickmann, Mark
< m. d I i k r Tl an n @ h u 17 !-= n i d >
Onderwerp: Re: uitgebreide terrassen ook na 1 oktober en verzoek Zomerkade



Noord, Richard van

Onderwerp:

Hai Richard,

Met vriendelijke groet,

Beste collegae.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik graag zsm.

Met vriéndelijke groet

.X

1

Akkoord met inhoud voorstel.
Mededeling besluitvorming horeca ondernemers zal ik zorg voor dragen.

<d Vdlli.il'! >

Van: Noord, Richard van <r.vannoord@huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 15:16
Aan: Koops, Jolanda <j.koops@huizen.nl>; Smith, Virginius <v.smith(5)huizen.nl>; Ranitz, Myrthe de 
<m.deranitz@huizen.nl>; Bergh, Michel van den <m.vandenbergh(5)huizen.nl>; Dickmann, Mark 
<m.dickmann@huizen.nl>; Slik, Astrid van der <a.vanderslik@huizen.nl>
Onderwerp: RE: uitgebreide terrassen ook na 1 oktober en verzoek Zomerkade

Smith, Virginius
dinsdag 15 september 2020 16:58
Noord, Richard van; Koops, Jolanda; Ranitz, Myrthe de; Bergh, Michel van den;
Dickmann, Mark; Slik, Astrid van der
RE: uitgebreide terrassen ook na 1 oktober en verzoek Zomerkade

Hierbij de laatste versie van het collegevoorstel. Dit voorstel zal ik voor akkoord voorleggen aan Gerrit, daarna Bert 
Rebel.
Virginius ik neem aan dat mededeling van de besluitvorming via jou loopt aan horeca ondernemers?

CC: Noord, Richard van <r.ydnnop!di®!iuizei;i ni>; Ranitz, Myrthe de <m..der^riitzjH)huizen.ni>; Slik, Astrid van der 
.l.,’.k@.b.L?,!.zer»..'V>; Bergh, Michel van den <111 v,:nKie;ibc!ghj2hyizen,n(>; Dickmann, Mark 

<! Ij d! I k! n 3 n (1 j® ‘ 1 u i 2 e • i n i >
Onderwerp; Re; uitgebreide terrassen ook na 1 oktober en verzoek Zomerkade

Van:
Verzonden;
Aan:

Van: Koops, Jolanda <■ i' i.'ops®hiii.’pn ni>
Verzonden: maandag 14 september 2020 20:14
Aan; Smith, Virginius <v snidiiginuizen i>i>

Huizen
Richard van Noord | sr. Beleidsadviseur grondzaken en economische voorzieningen | Gemeente Huizen | Postbus 5 
- 1270 AA Huizen | 1(035)528 1518 | r.vannoord@huizen.nl [ www.huizen.nl

(n'iiii't‘IJ u ‘ Huizeen
Virginius Smith | medewerker learn Vergunningen. Toezicht & Handhaving | Gemeente Huizen | Postbus 5 - 1270 AA HUIZEN ( 
T (035) 528 14341 '<.srriith@huizen ni ) www huizen nl



Noord, Richard van

Richard,

Ingrid en ik hebben geen opmerkingen op het voorstel.

Hallo Ingrid,

Graag overleg over bijgaand voorstel.

J V

Dag Astrid en Virginius,

Morgen wil ik de insteek overigens met Bert Rebel bespreken.

Met vriéndelijke groet,

.XHuizen1 ■V «-r,'.

1

Groet,
Astrid

Hallo Astrid,
Ik heb geen opmerkingen op het voorstel.
Mvg ingrid

Bijgevoegd collegevoorstel heb ik gemaakt om;
1. Ook na 1 oktober de tijdelijke terrassen te laten staan
2. Het verzoek van Aan de Kade om het zomerterras te laten staan

Mogelijk te maken. Daarbij speelt ook niet het verzoek van Insolar dat hier mi een plek in kan krijgen. Kunnen jullie 
naar het voorstel kijken en daarop reageren.

Van: Vos-van Wel, Ingrid <i.vos@huizen.nl>
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 08:39
Aan: Slik, Astrid van der <a.vanderslik@huizen.nl>
Onderwerp: RE: uitgebreide terrassen ook na 1 oktober en verzoek Zomerkade

Slik, Astrid van der
vrijdag 11 september 2020 10:53
Noord, Richard van
FW: uitgebreide terrassen ook na 1 oktober en verzoek Zomerkade

Van:
Verzonden:
Aan: 
Onderwerp:

Van: Slik, Astrid van der <a yandersljk®h_uizen.n!>
Verzonden: donderdag 10 september 2020 09:20
Aan: Vos-van Wel, Ingrid < vo -y '> >
Onderwerp; FW; uitgebreide terrassen ook na 1 oktober en verzoek Zomerkade

Van: Noord, Richard van <; .vannoord@huizen.nl>
Verzonden: woensdag 9 september 2020 13:43
Aan: Smith, Virginius r, !)■>; Slik, Astrid van der <j y.nsdershk(ïph_ui.zcnjH>
Onderwerp: uitgebreide terrassen ook na 1 oktober en verzoek Zomerkade


