
 

 

 

Datum  : 3 juni 2020  
Onderwerp : Inspraakreactie Actualiteitendebat Terrassenbeleid  
 
 
Geachte raadsleden, 
 
De wereld staat op zijn kop, de gezondheid van ons allen staat voorop, ook voor Koninklijke 
Horeca Nederland, afdeling Groningen. In economische zin is onze branche één van de hardst 
getroffenen. We staan samen voor grote uitdagingen en de wereld verandert bijna iedere dag. 
Waar het gaat om de tijdelijke regels voor het gebruik van de openbare ruimte in Groningen, is er 
dan ook absoluut sprake geweest van een forse - maar ook een ‘haastklus’ bij de gemeente. 
Hierdoor is het de gemeente helaas niet gelukt om rechtstreeks met alle horecaondernemers te 
communiceren over de consequenties van het genomen besluit over het (tijdelijke) gebruik van 
de openbare ruimte. En dus snappen wij de boosheid en frustraties van sommige ondernemers 
die kort voordat hun zaak eindelijk weer open mocht, niet wisten waar ze aan toe waren of zelfs 
te horen kregen dat er veel minder mogelijk was met hun reguliere terras dan zij hadden 
gedacht. 
 
Juist ook vanwege die situatie én vanwege de situatie dat dit voor iedereen nieuw is (ook voor de 
gemeente), heeft KHN vooraf benadrukt dat dit beleid niet in beton moest zitten  maar ‘vloeibaar’ 
moest zijn. Dat heeft de gemeente ook onderkent en de mogelijkheden zijn er gelukkig. 
 
We hebben voor een groep ondernemers op het Zuiderdiep meteen een bemiddelende rol 
opgepakt en de gemeente is daar ook direct op ingesprongen, waarvoor lof. Er wordt nu 
gekeken naar individuele oplossingen en mogelijkheden. Het overgrote merendeel van de 
professionele horeca in Groningen is bij ons aangesloten en deze ondernemers zijn door ons in 
ieder geval zo snel mogelijk na het genomen B&W-besluit, geïnformeerd over het tijdelijke beleid 
en de mogelijkheid daarin voor maatwerk. Er waren dan ook veel ondernemers of groepen van 
ondernemers, die (proactief) zelf al een verzoek hadden ingediend voor hun specifieke situatie. 
Daar is veel in bereikt en de mogelijkheden tot aanpassing blijven, zo is ons gegarandeerd. 
 
Het grote probleem voor de horeca is evenwel de strikte 3,5 meter doorgang voor voetgangers 
die de gemeente hanteert. In het overleg in aanloop naar 1 juni, hebben wij de gemeente daarop 
reeds gewezen. Sterker nog: de aanvankelijke bedoeling was om daar uit te gaan van 4,5 meter. 
Dat had voor ons een volledig onwerkbare situatie opgeleverd en dus is dat teruggedraaid maar 
het stadsbestuur wilde in ieder geval vasthouden aan 3,5 meter. Wij hebben daarop 
aangegeven, ook dan helaas nog steeds veel problemen voor veel terrassen te voorzien. We 
snappen dat er een enorme klus ligt om in een drukke binnenstad, alles veilig te houden als 
mensen 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Dan is er bij onveranderd beleid simpelweg 
ruimte tekort. Anderzijds moeten we ons ook realiseren dat de 3,5 meter voetgangersruimte, 
geen landelijke eis is maar een keuze van het stadsbestuur. Er zijn ook gemeenten die 1,5 meter 
aanhouden en er daarbij vanuit gaan dat voetgangers ter plekke kunnen inspelen op een situatie 
door bijvoorbeeld om te lopen. Een terras kan dat niet. Vergelijk de situatie in een supermarkt: 
daar loop men ook om bij een vol gangpad dat geen 3,5 meter breed is. Daarnaast zijn er 
(afgezien van al of niet geplaatste terrassen) vele trottoirs smaller dan 3,5 meter en die sluiten 
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we ook niet af. Daar rekenen we er ook op dat mensen hun gedrag aanpassen zoals dat van 
iedereen in Nederland nu wordt gevraagd. En dat vragen wij dus ook in voorkomende gevallen 
bij terrassen. We moeten het samen doen. 
 
Kortom: we zijn blij met de flexibiliteit en welwillendheid van de gemeente waar we om verzocht 
hebben. Ook de gevraagde vrijstelling van precariobelasting voor terrasuitbreidingen is een zeer 
welkom gebaar voor onze branche, waar bij veel ondernemers het water aan de lippen staat. 
Tegelijkertijd zien we dat de keuze van het stadsbestuur voor strikte hantering van 3,5 meter 
voetgangersruimte, voor veel onmogelijkheden zorgt waar het om terrassen gaat. En die 
terrassen zijn nu juist onze dunne levenslijn op dit moment. Wij pleiten er dan ook voor om te 
streven naar 2,5 meter doorloopruimte (in plaats van een stringente 3,5 meter) en om daar niet 
alleen in de binnenstad maar zeker ook daarbuiten, flexibel mee om te gaan. Waar het knelt, 
vragen we dringend om aanpassing van de loop- en verkeerstromen in plaats van verkleining 
van de terrassen. Het is voor ons nu van levensbelang en zelfs de bestaande terrassen kunnen 
we voor slechts 25 a 30% benutten vanwege de 1,5 meter norm! 
 
Tot slot graag nog uw aandacht voor het volgende. Voor zover ons bekend, zijn er gevorderde 
plannen van de gemeente om ‘activiteiten’ met terrassen te gaan toestaan in het Stadspark om 
daarmee eventuele druk op het centrum te verlagen. Het zal u niet verbazen dat het voor onze 
leden in deze tijden onverteerbaar zal zijn, als de gemeente juist nu omzet die van levensbelang 
is voor onze leden in het centrum, gaat gunnen aan niet-horecaondernemers en/of partijen van 
buiten de gemeentegrenzen. Indien en voor zover er dus al noodzaak toe bestaat om 
exploitatiemogelijkheden in het Stadspark toe te staan (hetgeen in ieder geval tot nu toe zeker 
niet aan de orde is), verzoeken wij u met grote klem zorg te dragen dat deze bij voorrang worden 
gegund aan horecaondernemers uit (het centrum van) Groningen. Wij hebben reeds vernomen 
dat er (een collectief van) horecaondernemers uit Groningen voor in aanmerking wil komen.  
 
Namens onze 300 leden én hun medewerkers, rekenen wij graag op u en wensen u veel 
wijsheid. 
 
Met gastvrije groet, 
namens Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groningen 
 
 
 
Irene van der Velde. 
Voorzitter   


