
Mondelinge vragen CDA raadsvergadering 25 mei 2020 
Terrasuitbreiding in tijden van corona 

De horeca en terrassen mogen per 1 juni weer open, rekening houdend met de 1,5 meter-
afstand als je niet tot hetzelfde huishouden behoort. We horen in onze achterban dat de 
horeca graag gebruik wil maken van meer vierkante meters, ook op gronden van de 
gemeente. Maandag stellen we daarom de volgende vragen aan het college: 
 
Is deze behoefte bekend bij het college? 
Ja, er hebben zich meerdere horecaondernemers bij de gemeente gemeld met de vraag om 
hun terras uit te breiden.  
 
Zo ja: welke acties worden ondernomen om dit mogelijk te maken? 
Zodra de eerste vragen bij ons binnenkwamen (eerste week mei) hebben wij contact 
opgenomen met de veiligheidsregio om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om een 
regionale lijn af te spreken. Er zijn meerdere overleggen in de regio geweest waaruit een 
regionale richtlijn ‘omgaan met terrassen’ is gekomen. Deze regionale richtlijn is vervolgens 
uitgewerkt voor onze eigen gemeente.  

Alle horecaondernemers in de gemeente Dalfsen hebben dinsdag 19 mei een e-mail bericht 
ontvangen met de uitnodiging om ondernemers uit te nodigen met voorstellen te komen 
indien zij aanvullende ruimte nodig hebben per 1 juni.  

Op vrijdag 22 mei waren er 9 aanvragen van ondernemers binnen. Deze aanvragen zijn 
beoordeeld op volledigheid die nodig is om de aanvraag te beoordelen. Het uitgangspunt 
hierbij is om plannen indien mogelijk toe te staan. Restricties zitten bijvoorbeeld in het geven 
van vrije doorgang aan hulpdiensten en het toegankelijk houden van voetpaden.  

Met alle horecaondernemers is vrijdag 22 mei contact geweest. Hier zijn bijvoorbeeld ook 
suggesties gedaan hoe een plan om het terras uit te breiden wel gerealiseerd kan worden, 
als het door hen ingediende plan dit in eerste instantie niet toeliet. Maandag 25 mei zijn een 
aantal horecaondernemers bezocht om op locatie de mogelijkheden door te nemen. Op 
dinsdag 26 mei worden de aanvragen besproken in het college en worden besluiten 
genomen. Vanaf woensdag 27 mei worden horecaondernemers hierover geïnformeerd.  
 
De laatste stand van zaken, maandag einde dag, is dat er in totaal 11 aanvragen zijn 
ingediend. De aanvragen die na vrijdag zijn binnengekomen worden zo spoedig mogelijk 
behandeld.  
 
Is dit alles realiseerbaar voor 1 juni? 
Vanuit het gemeentehuis zetten wij alles op alles om aanvragen van horecaondernemers zo 
snel mogelijk te behandelen. Plannen die het eerst binnen zijn gekomen worden het eerst 
behandeld.  


