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Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad van Dordrecht, 

 

Zoals u weet heeft het college eerder dit jaar besloten om nieuw terrassenbeleid op te stellen. De 

ingangsdatum zou zijn 1 april 2022. Tijdens de behandeling van de steunmaatregelen voor de 

horeca in de commissie Bestuur en Middelen op 16 maart 2021 heb ik u toegezegd de raad 

middels een wensen en bedenkingen procedure te betrekken bij het vaststellen van het nieuwe 

terrassenbeleid.  Naar verwachting zou deze wensen en bedenkingen procedure in de tweede 

helft van 2021 plaatsvinden. Deze planning wordt echter niet gehaald. Wij verwachten dat het 

nieuwe terrassenbeleid op 1 april 2023 kan ingaan. Gezien het succes van de tijdelijke terrassen 

willen we voor deze terrassen een overbruggingsperiode tot die datum. In deze brief schets ik de 

stand van zaken. 
 

Opschorten nieuw terrassenbeleid 
Het nieuwe terrassenbeleid (De Nadere regels terrassen gemeente Dordrecht) heeft in de periode 

van 15 maart - 25 april 2021 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen zijn 

er een aantal vraagpunten naar voren gekomen, waarover wij ons nader willen laten adviseren 

door een (horeca) adviesbureau. Het adviesbureau zal hiervoor de komende tijd onderzoek 

uitvoeren.  

 

Omdat het definitief vaststellen van de nadere regels nu wel heel erg opschuift richting de 

beoogde datum van inwerkingtreding (1 april 2022) en de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 

2022), hebben wij besloten het verdere proces op te schorten tot komend voorjaar, zodat het 

nieuwe college hier een weloverwogen besluit over kan nemen. Het voorgaande betekent ook dat 

de toegezegde wensen en bedenkingen procedure niet eerder zal plaatsvinden dan na het 

aantreden van het nieuwe college. 
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Als nieuwe datum voor het inwerking treden van de Nadere regels terrassen gemeente Dordrecht 

gaan wij uit van 1 april 2023. Wij vinden het niet wenselijk om de horecaondernemers gedurende 

het terrasseizoen te confronteren met nieuwe regels. 

 
Succes tijdelijke horecaterrassen  

De tijdelijke terrassen die we vanwege de Coronamaatregelen mogelijk hebben gemaakt, zijn een 

groot succes gebleken. Ze hebben bijgedragen aan de  gezelligheid en belevingswaarde voor de 

stad, en hebben horeca-ondernemers in staat gesteld omzet te genereren in een periode met 

beperkingen. Vanwege de over het algemeen zeer positieve reacties willen we deze extra 

terrasruimte zoveel mogelijk continueren. Uiteraard wel met een zorgvuldige afweging van 

belangen, ook van andere belanghebbenden.  

 

Overbruggen 

Deze tijdelijke terrasvergunningen lopen tot 1 april 2022, de eerder beoogde datum van 

inwerkingtreding van het nieuwe terrassenbeleid. Nu het nieuwe terrassenbeleid later in gaat, 

willen we de periode tussen 1 april 2022 en 1 april 2023 overbruggen.  

Vandaar dat wij de betreffende horecaondernemers de mogelijkheid bieden om voor de periode 

vanaf 1 april 2022 een terrasvergunning aan te vragen voor de nu tijdelijk vergunde terrassen. 

Daarbij is maatwerk vereist: waar mogelijk zullen wij een permanente terrasvergunning verlenen, 

zodat de horecaondernemers de zekerheid hebben dat zij de extra terrasruimte ook in de 

toekomst kunnen blijven gebruiken en zij sneller bereid zijn om te investeren in hun terras. In de 

gevallen dat het verlenen van een permanente terrasvergunning  niet mogelijk is, bijvoorbeeld 

omdat de terrassen niet gelegen zijn voor de eigen horeca-inrichting, of op de rijbaan of op 

parkeervakken, willen we tijdelijke terrasvergunningen verlenen tot 1 april 2023 (de beoogde 

nieuwe datum voor het inwerking treden van het nieuwe terrassenbeleid). Daarbij vindt zoals 

gezegd wel een zorgvuldige belangenafweging plaats, die ook kan leiden tot een aanpassing van 

de vergunning.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Maarten Burggraaf 
 
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Economie, 
Financiën en Evenementen 


