
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Richard de Rooy, Hart voor BNM 

Datum indiening: 6 mei 2020 

Datum antwoord: 13 juli 2020 

Onderwerp:  Uitbreiding terrassen 

 

Inleiding 
Uit de pers vernamen wij dat vanuit de landelijke overheid bekeken wordt of wellicht al per 1 juni a.s. de terrassen weer 
geopend kunnen worden, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter vereisten. Gezien het feit dat de horeca door de 
onderhavige crisis in grote financiële problemen is geraakt en zelfs faillissementen niet uitgesloten kunnen worden, is het 
voor veel horecabedrijven van groot belang om weer een terras te kunnen exploiteren. Het 1,5 meter vereiste maakt echter 
dat de bezettingsgraad van de terrassen voorlopig nog vrij beperkt zal zijn. Dit geeft Hart voor BNM aanleiding tot de 
navolgende vragen:  
 
Vraag 1 
Is de portefeuillehouder bereid om, ter ondersteuning van de noodlijdende horeca waar mogelijk – mits en voor zover in 
redelijkheid mogelijk - horecaondernemers die reeds een vergunning tot het exploiteren van een terras hebben toe te staan 
hun terras uit te breiden? 
 
Antwoord 
Ja, daartoe is het college bereid.  
 
Vraag 2 
Is de portefeuillehouder bereid te onderzoeken of er nog andere plaatsen zijn waar een terras exploiteert zou kunnen worden 
en deze als zodanig aan geïnteresseerde ondernemers aan te bieden? 
 
Antwoord 
Ja, indien dat gelet op de openbare orde en (verkeers-) veiligheidsaspecten tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast mag er 
geen sprake zijn van een aantasting van het woonklimaat in de omgeving van een terras.  
Inmiddels zijn er 40 terrasvergunningen verleend voor extra ruimere terrassen, één aanvraag hebben we gelet op wet- en 
regelgeving en veiligheidsaspecten moeten weigeren.   
 
Vraag 3 
Indien de vragen 1 en 2 bevestigend beantwoord worden, zou de portefeuillehouder bereid zijn om voor de aanvullende 
terrasruimte als bedoeld hierboven sub 1 af te zien van het in rekening brengen van precarioheffing en voor de sub 2 bedoelde 
terrassen slechts een sterk gemodereerd tarief te hanteren?  
 
Antwoord 
Ja, de precariobelasting is voor de helft van het seizoen kwijtgescholden. Het college heeft op 7 juli besloten de precario over 
hele seizoen kwijt te schelden. Ook voor het in gebruik nemen van gemeentegrond voor extra terrasruimte zal niet in 
rekening worden gebracht.   
 
 


