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Advies
Gezien de nieuwe ontwikkelingen en gewijzigde inzichten:

Akkoord 
team{project)leider:

1. alsnog bij winterterrassen, die tijdelijk in het kader van de Corona steun bij uw besluit van 28 september jl. 
mogelijk zijn gemaakt, heaters tot uiterlijk 22.00 uur en overkappingen daar waar mogelijk toe te staan.

2. ook na eventuele versoepeling van Corona-eisen de heaters tot uiterlijk 22.00 uur toestaan.
3. voorgaande twee punten mogelijk te maken vanaf het moment dat de huidige Corona maatregelen, die per

13 oktober jl. ten aanzien van de horeca van kracht zijn, versoepelt zijn waardoor cafés en restaurants weer 
open mogen zijn.
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Persconferentie 13 oktober (nieuwe Corona maatregelen)
Vanwege het oplopende aantal Corona besmettingen zijn nieuwe Corona maatregelen getroffen. Dit 
brengt met zich mee dat cafés en restaurants de aankomende periode gesloten zijn. Onduidelijk is 
wanneer deze weer open kunnen worden gesteld.

Nieuwe Corona maatregelen
Kort na uw besluit zijn er vanuit het Rijk nieuwe Corona maatregelen aangekondigd die inmiddels van 
kracht zijn. Onder andere zijn de openingstijden van eet- en drinkgelegenheden teruggebracht naar: 
tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten. Ook hebben wij een oplegnotitie van het regionale 
Veiligheidsberaad voor de winterterrassen ontvangen (bijlage 2).

In dit voorstel wordt u geadviseerd over het gebruik van heaters/ overkapping op de winterterrassen 
zodat horecaondernemers, zodra de cafés en restaurants weer open mogen (feitelijk versoepeling 
Corona maatregelen), hier direct gebruik van kunnen maken.

Horecaoverleg
In het reguliere horecaoverleg (gemeente en horecaondernemers) van maandag 5 oktober is door 
horecaondernemers aangegeven dat winterterrassen alleen werken op het moment dat deze 
behaaglijk kunnen worden gemaakt. Heaters zijn volgens de ondernemers noodzakelijk om de 
terrassen aantrekkelijk te maken voor gasten. Ook zijn overkappingen daarbij van groot belang. 
Daarbij is gerefereerd aan de hiervoor genoemde aanscherpte openingstijden en aangeven dat het 
gebruik van heaters aan deze tijden gekoppeld kan worden.

Ook na eventuele versoepeling van Coronamaatregelen wordt voorgesteld om heaters op de 
winterterrassen tot uiterlijk 22.00 uur mogelijk te maken. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met belangen van horecaondernemers en omwonenden.

Kaders
Collegebesluit 28 september 2020 - tijdelijke terrassen

Argumentatie
Het is wenselijk om horecaondernemers in deze uiterst lastige Corona periode zoveel mogelijk te 
faciliteren.
Gezien de gewijzigde omstandigheden wordt nu voorgesteld om overkappingen daar waar mogelijk en 
heaters tot uiterlijk 22.00 uur mogelijk te maken. Per geval zal worden bezien hoe het best invulling 
kan worden gegeven aan uw besluit, (zie ook het kopje “uitvoering en evaluatie” hierna). De 
overkappingen en heaters moeten voldoen aan de brandveiligheidsvereisten die de brandweer stelt.

Alternatieven
Geen medewerking hieraan verlenen. Gezien de gewijzigde inzichten wordt dit niet voorgesteld.

Financiën
Niet van toepassing.

Aanleiding
Op 28 september jl. heeft uw college onder andere besloten om winterterrassen tijdelijk mogelijk te 
maken gelet op de huidige Corona-situatie. Het college heeft toen tevens besloten om heaters bij 
terrassen niet mogelijk te maken (bijlage 1). Voornaamste reden hiervoor was dat bewoners 
geluidsoverlast kunnen ondervinden door stemgeluid van personen op een verwarmd terras. Als een 
klacht/ handhavingsverzoek wordt ingediend 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. In 
Huizen zijn er situaties waarin dit in het verleden voor problemen heeft gezorgd.
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Omgeving
Beleid,

NB. voor omwonenden kan dit besluit betekenen dat hinder vanwege de terrassen ontstaat. Dit staat 
o.i. echter niet in verhouding tot de steun die de horecasector kan gebruiken. Door heaters tot uiterlijk 
22.00 uur toe te staan (ook bij eventuele versoepeling van Corona-eisen) wordt getracht eventuele 
overlast tot een minimum te beperken. De horecaondernemers zelf spelen bij de communicatie 
richting omwonenden een grote rol. Toch kan het in sommige situatie leiden tot overlast en klachten/ 
handhavingsverzoek. Dit is een risico waar ondernemers zich bewust van moeten zijn.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Bijlagen
Bijlage 1 - collegebesluit 28 september 2020
Bijlage 2 - oplegnotitie regionaal Veiligheidsberaad

Communicatie
Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie
Indien uw college instemt met dit voorstel worden horecaondernemers van uw besluit op de hoogte 
gesteld. Horecaondernemers zullen de afstemming met hun buren moeten doen. Vooral gelet op 
eventuele bezwaren van omwonenden.


