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 Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

 

Afgelopen zomer heeft de gemeente ruimte geboden aan initiatief binnen de grenzen van de 

noodverordening (zie ook brief De open stad: flexibiliteit in de schaarse ruimte d.d. 27 mei 2020). 

Deze experimenteerruimte van Open Stad nadert zijn eind per 31 oktober a.s. Een belangrijk 

onderdeel van Open Stad is het bieden van ruimte aan (horeca) ondernemers. Er is een grote roep 

om het mogelijk maken van winterterrassen en om de in de zomer geboden extra ruimte ook in de 

winter tijdelijk te mogen benutten.  

 

De extra ruimte voor maatschappelijk initiatief en voor terrassen voor Amsterdamse 

horecaondernemers wordt daartoe verlengd tot 1 maart 2021. We willen inwoners en 

ondernemers letterlijk en figuurlijk de ruimte blijven geven om te ondernemen en we willen plek 

bieden voor ontmoeting voor Amsterdammers- binnen de mogelijkheden en/of beperkingen van 

de geldende noodverordening, of noodwet. Veel mensen ontmoeten elkaar liever buiten dan 

binnen; dit pleit ook voor het voortzetten van de terrasruimte. Wel moet de volksgezondheid, de 

bereikbaarheid en toegankelijkheid met de tijdelijk grotere terrassen gegarandeerd zijn. De 

overlast voor omwonenden mag bovendien niet te groot zijn. 

 

Kaders van het Rijk 

Het Rijk en de Veiligheidsregio nemen continue maatregelen om het risico op besmettingen met 

COVID te doen afnemen. In dat kader zijn er door het Rijk relevante beslissingen genomen over 

sluitingstijden, beperkingen voor bijeenkomsten van gezelschappen en het instellen van 

venstertijden om kwetsbaren nog beter te beschermen. Deze beslissingen vormen, naast de 

andere voorschriften uit de noodverordening, de belangrijkste begrenzing van de initiatieven in de 

stad. Daar waar nieuwe besluiten door het Rijk volgen en/of oude besluiten worden ingetrokken, 

ontstaat een nieuw toetsingskader voor het voortzetten van initiatieven en terrassen. 
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Het Rijk heeft bovendien aangekondigd dat inschaling van de Veiligheidsregio’s zal plaatsvinden 

op drie niveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Iedere verandering in het inschalingsniveau van de 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland leidt tot een heroverweging van de ruimte voor 

initiatieven en winterterrassen.  

 

Parkeernorm 

We zien dat in een aantal buurten de parkeerdruk hoger is dan gewenst, met name in Centrum. Bij 

de beoordeling voor voortzetting van de terrasuitbreiding in de winter wordt de geldende 

gemeentelijke parkeernorm daarom komende periode stringent toegepast. Dat betekent 

dat voor terrasuitbreidingen die afgelopen periode zijn toegestaan op parkeerplekken in gebieden 

met een parkeerdruk groter dan 90% waar mogelijk opnieuw worden overwogen. Bij die afweging 

wordt de beschikbare openbare ruimte, de toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid betrokken 

 

Aandacht voor 1,5 meter blijft van belang 

Bij slecht weer in het najaar en winter bestaat het risico dat mensen van een terras snel even naar 

binnen ’vluchten’ en de 1,5 meter binnen niet aan te houden is. Het is van belang dat 

horecaondernemers zich voorbereiden op het voorkomen van dergelijke scenario’s, onder meer 

door bij code oranje of rood van het KNMI het terras niet open te stellen. 

 

Parasols en terrasverwarming 

Om minder afhankelijk te zijn van het weer zijn parasols en parasols met terrasverwarming 

toegestaan conform vigerend beleid. Terrassen die overdekt zijn met (een) parasol(s) mogen aan 

één zijde van het terras worden voorzien van een zijflap. Dit geldt zowel voor het reguliere terras 

als voor de verruimde terrassen. Vanuit oogpunt van brandveiligheid en milieuoverwegingen zijn 

losse verwarmingselementen en open vuur niet toegestaan.  

 

Openingstijden terrassen deels verruimd 

Elke horecagelegenheid mag het regulier vergunde terras uit het zomerseizoen voortzetten. Er is 

echter aangegeven dat de reguliere wintersluitingstijd van 20.00 uur te weinig ruimte biedt om 

ook buiten dineren mogelijk te maken. Voor een goede spreiding van de bezoekers over de stad 

zijn de sluitingstijden gelijker getrokken. In woongebieden met horeca wordt de sluitingstijd voor 

horecaterrassen 22.00 uur in plaats van de reguliere sluitingstijd gedurende de winter van 20.00 

uur. 

 

Bemiddeling 

De bemiddelingsprocedure om eventuele geschillen op te lossen blijft bestaan. De activiteiten van 

de Ombudsman worden door de gemeente zelf overgenomen. De gemeente doet ook een beroep 

op ondernemers zelf om goed in overleg te blijven met omwonenden over het voeren van het 

terras. Nu de periode van terrasuitbreidingen langer duurt is handelen in samenspraak en goed 

overleg extra belangrijk. 
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Tot slot 

Ondernemers met een tijdelijke verruiming van het zomerterras hoeven niet opnieuw een 

aanvraag in te dienen bij hun stadsdeel, maar zullen worden geïnformeerd hoe op een eenvoudige 

manier hun tijdelijke toestemming kunnen verlengen. Het is wel mogelijk voor ondernemers om 

een nieuwe of gewijzigde aanvraag in te dienen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Femke Halsema 

Burgemeester 

 


