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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Martens inzake gemeentelijke 
coulance voor extra ruimte voor je terras.

Aan het college van burgemeester en wethouders 

Toelichting

Op 1 juni 2020 mocht de horeca na een verplichte sluiting van ruim twee maanden in 
weer voorzichtig haar deuren openen. Hiervoor gelden strenge voorwaarden, zoals 
een maximum van 30 bezoekers die zich binnen de bedrijfsruimte mogen begeven en
het houden van 1,5 meterafstand. Om horecaondernemers tijdelijk de mogelijkheid te 
geven hun verdiencapaciteit te vergroten gaat het college op voorstel van de fractie 
van de VVD (motie 427 van 22 april 2019) tijdelijk extra terrasruimte toestaan voor 
horecazaken.1

De gemeente heeft op 26 mei 2020 de beleidsregels gepresenteerd waaraan 
horecaondernemers moeten voldoen om een groter terras te exploiteren. De 
uitgangspunten voor grotere terrassen zijn dat deze niet ten koste mogen gaan van 
de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Er dient voldoende
ruimte te blijven voor voetgangers. Het stadsbestuur liet weten flexibel en welwillend 
te kijken naar aanvragen voor tijdelijke terrasvergrotingen. Uit een reportage van Het 
Parool blijkt dat niet alle aanvragen kunnen rekenen op de coulance die werd 
beloofd.2

Gezien het vorenstaande heeft het lid Martens, namens de fractie van VVD, op grond
van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de 
volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
gesteld:

1. Hoeveel aanvragen voor het vergroten van een terras zijn er bij de gemeente 
binnengekomen? Graag een uitsplitsing per stadsdeel. 

Antwoord 
Tot 24 juni zijn er 1042 initiatieven voor terrasuitbreiding binnen gekomen. Hieronder 
is een overzicht per stadsdeel uitgesplitst.

Locatie Initiatieven 

1 https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/6/moties/576651  
2 https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-coulant-met-extra-terras-je-krijgt-gelijk-
dreigbrieven~bd66cfa4/  
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initiatief terrasuitbreid
ing

Centrum 526
Zuid 207
Oost 95
West 113
Noord 39
Zuidoost 11
Nieuw- 
West

51

Totaal 1042

2. Hoeveel van de binnengekomen aanvragen zijn er toegestaan, hoeveel zijn er nog 
in behandeling en hoeveel zijn er afgewezen. Graag een uitsplitsing per stadsdeel. 

Antwoord:
In totaal zijn er 652 verzoeken voor uitbreiding van terrassen goedgekeurd, 260 
verzoeken zijn in behandeling, 114 verzoeken zijn afgekeurd en 16 verzoeken staan 
on hold. 
In onderstaande tabel is een uitsplitsing per stadsdeel te vinden.

Locatie 
initiatief

Goedgeke
urde  
initiatieve
n

In 
behandeling

Afgekeur
de 
initiatiev
en

On hold

Centrum 395 107 24 -
Zuid 82 88 36 1
Oost 49 35 9 2
West 70 7 36 -
Noord 21 12 2 4
Zuidoost 4 5 2 -
Nieuw -
West

31 6 5 9

Totaal 652 260 114 16

3. Welke traject volgt de gemeente om een aanvraag wel of niet goed te keuren? Is 
hierbij tijdens het traject contact met de ondernemer en ruimte voor aanpassingen? 
Zo ja, waar blijkt dat uit? 

Antwoord:
Aanvragen worden eerst getoetst op compleetheid en duidelijkheid, bijvoorbeeld of uit
de bijgeleverde tekeningen duidelijk is wie de aanvrager is, wat hij precies bedoelt en 
of voldoende duidelijk is of hij overleg heeft gehad met omwonenden en hoe dat 
overleg verlopen is. Bij vragen wordt de indiener gebeld met verzoek om uitleg of 
nadere stukken. Vervolgens worden de aanvragen besproken en van een integraal 
ambtelijk advies voorzien. De voorzitter van het dagelijks bestuur neemt een besluit, 
na bespreking van het verzoek tijdens de weekstart. Op een complete aanvraag 
wordt op deze manier binnen twee weken een besluit genomen. 
Tijdens het proces is er contact met de ondernemer. De ondernemer wordt 
bijvoorbeeld in de gelegenheid gesteld om een voorstel dat strijdig is met de 
Menukaart Tijdelijke maatregelen openbare ruimte hiermee alsnog in 
overeenstemming te brengen, bijvoorbeeld door de doorgang voor voetgangers te 
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verbreden. Of hij wordt in de gelegenheid gesteld om alsnog in gesprek te gaan met 
ondernemers in de buurt of omwonenden.

4. Om welke redenen zijn de afgewezen aanvragen afgekeurd? Welke mogelijkheden
had de ondernemer na afkeuring om alsnog goedkeuring te krijgen? 

Antwoord:
Er zijn verschillende redenen waarom aanvragen zijn afgekeurd. De meest 
voorkomende zijn: 

- De ondernemer heeft geen exploitatievergunning;
- Er kan niet worden voldaan aan minimale doorloopruimte; 
- Er heeft geen afstemming plaatsgevonden met de buurt; of 
- Er is onvoldoende draagvlak vanuit de buurt.

Het afkeuren van een aanvraag is een afwijzing waartegen de ondernemer bezwaar 
kan maken en vervolgens beroep in kan stellen. 

5. Bij hoeveel van de toegestane aanvragen zijn er conflicten ontstaan met 
buurtbewoners? Hoe vaak is de mediationprocedure doorlopen? En hoeveel 
aanvragen voor zo’n procedure zijn er nog? 

Antwoord:
Hoeveel conflicten er zijn ontstaan met buurtbewoners bij de toegestane uitbreidingen
wordt niet bijgehouden. Niet elke klacht of melding mondt uit in een conflict.
Momenteel lopen er tien dossiers voor buurtgerichte bemiddeling bij de Ombudsman. 
Deze zijn nog niet allemaal afgerond. Verwachting is dat er in de komende tijd meer 
dossiers voor de buurtgerichte bemiddeling in aanmerking zullen komen. 
Buurtgerichte bemiddeling door de Ombudsman wordt niet ingezet bij de aanvraag 
van de terrasuitbreiding, maar bij klachten over het tijdelijke terras.

6. Hoe vaak en op basis van welke signalen besluit de gemeente om te gaan 
controleren bij ondernemers of zij zich aan de afspraken houden? 

Antwoord:
Via meldingen van burgers, waarnemingen van gemeentelijke toezichthouders en van
de politie. Dagelijks vinden er op basis van deze signalen controles plaats. Een 
precies aantal is daarbij niet te geven en is ook afhankelijk van het weer en moment 
in de week.

7. Wil het college ingaan op de situaties die in de reportage van Het Parool worden 
geschetst (terras op scheepsbovendek, het exploiteren van een terras vanuit een 
club, het toestaan van containers voor terrasmateriaal en de terrasuitbreiding in Zuid) 
en hierbij aangeven of en zo ja, wat voor oplossing er is gevonden? 

Antwoord:

De container betreft een gezamenlijk initiatief van restaurant Hoogendam en atelier 
Wolf op het Westerdoksplein in samenspraak met buurtbewoners. De 
terrasuitbreiding is in zeer korte tijd behandeld en vergund. Daarbij is wel een 
container buiten gezet, die geen onderdeel was van de aanvraag.   

Het initiatief om een terras te exploiteren vanuit een club, was op het moment van het
artikel nog niet in behandeling genomen. Eerst zijn enkele verduidelijkende vragen 
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gesteld. Niet lang daarna is dit initiatief, met enkele aanpassingen vanuit de 1,5 meter
voorschriften, vergund.

Het verzoek tot uitbreiding van het terras bij BAUT is inmiddels goedgekeurd. In het 
geval van BAUT was het calamiteitenspoor van de tram een struikelpunt met als 
gevolg een negatief verkeerskundig advies. Dit is gemeld aan BAUT, wat 
geïnterpreteerd is als een afwijzing, terwijl de zaak nog in behandeling was. De 
stadsdeelvoorzitter heeft ondanks het negatieve verkeerskundig advies besloten om 
toch akkoord te gaan met de aanvraag. BAUT dient daarvoor wel extra maatregelen 
te treffen om de situatie zo veilig mogelijk te maken.

Voor een terras op een bovendek van een vaartuig geldt dat voor vaartuigen aparte 
regels zijn opgenomen in de huidige noodverordening. Het aantal gasten – ook in de 
buitenlucht – is voor vaartuigen gemaximeerd op 30. Als er sprake is van (reguliere) 
exploitatie als vaartuig gelden de regels ook als het vaartuig afgemeerd aan wal ligt. 
Ook een rondvaartboot blijft een rondvaartboot als hij is afgemeerd en functioneert in 
aangemeerde toestand niet tijdelijk als een terras. Overigens hebben dergelijke 
vaartuigen geen exploitatievergunning voor een horecabedrijf en komen ook daarom 
niet in aanmerking voor een terrasuitbreiding.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris
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