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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Samen Actief over het uitbreiden van 
terrassen. 
  
Aan de leden van de gemeenteraad 
  
Op 16 februari 2023 heeft de fractie  onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het uitbreiden van terrassen, het antwoord 
vindt u onder de vraag: 
  
 
1. Bent u met ons van mening dat er in de gemeente Den Helder meer ruimte dient te zijn voor 

verblijf, ontspanning en recreatie en dat horecaondernemers met hun terrassen daarbij een 
belangrijke rol spelen?  
 
Wij zijn het met u eens dat horeca en terrassen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 
aantrekkelijkheid van de stad.  

 
2. Bent u met ons van mening dat de Helderse horeca nog niet is hersteld van o.a. de maatregelen 

tijdens corona?  
 
De horeca in heel Nederland is getroffen door onder andere de coronamaatregelen. We hebben echter 
geen cijfermatige onderbouwing die bevestigt dat de Helderse horeca hiervan nog niet is hersteld.   

 
3. Bent u bereid de Helderse horeca, uiteraard waar mogelijk binnen de wettelijke mogelijkheden, 

tegemoet te komen?  
En zo ja, aan welke opties denkt u dan? 
Zoals aangegeven in de vorige beantwoording van dezelfde raadsvragen hebben we afscheid genomen 
van de bijzondere maatregelen die we ten tijde van de coronacrisis hadden gemaakt. Het staat iedere 
ondernemer vrij om via de reguliere weg uitbreiding aan te vragen.  
Wel hebben we  het toetsingskader voor een permanente terrasuitbreiding uitgebreid in de ‘Nadere regels 
omtrent terrassen en uitstallingen’, in werking getreden op 21 oktober 2022. Op basis van deze nadere 
regels zijn er meer mogelijkheden voor het vergunnen van terrassen. Indien een terrasuitbreiding binnen 
deze kaders valt zal hier een vergunning voor worden verleend.  

 
4. Bent u bereid er zorg voor te dragen dat de horeca in de gemeente Den Helder weer de 

gelegenheid krijgt om grotere terrassen te maken?  
 
Zie antwoord 3. Per locatie zal worden gekeken wat mogelijk is. 
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5. Bent u het met ons eens dat een termijn van vijf jaar, gelet op de maatregelen van de afgelopen
jaren, een redelijke termijn is voor de terrasuitbreidingen?

Zie antwoord 3. Ondernemers hebben altijd de mogelijkheid om een permanente terrasuitbreiding aan te
vragen wanneer dit binnen de wet- en regelgeving past.

Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 

Den Helder, 16 maart 2023 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Den Helder, 

 J.A. (Jan) de Boer MSc. 
 burgemeester 

M.J. (Marc) Pothast
secretaris


