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Beantwoording raadsvraag 
 

 

Onderwerp Tijdelijke terrasoverkappingen in verband met corona 

 

Datum 

 

1 juni 2021 

 

Nummer 

 

RV-2117 

  

Steller vraag Benny Munsters Fractie CDA 

 

Portefeuillehouder 

 

Marinus Biemans 

  

Datum afdoening 9 juni 2021 

 

 

Inleiding 

Op 20 april 2021 heeft wethouder Biemans het collegevoorstel Tijdelijke terras-

overkappingen in verband met corona voorgelegd aan het college van B&W. Bijgaand onze 

vragen. 

Vraag en antwoord 

1. Zijn er signalen of vragen bij de wethouder bekend waarin werd gevraagd om 

een vrijstelling van de tijdelijke overkapping? Over hoeveel signalen spreken 

we? 

Er zijn nog geen aanvragen omgevingsvergunning binnen gekomen voor tijdelijke 

overkappingen. 

 

2. Zijn er in strijd met het bestemmingsplan overkappingen opgericht, ten tijde 

van het voorleggen/aannemen van het voorstel van de wethouder? En om 

hoeveel specifieke situaties spreken we? 

Voor zover op dit moment bekend is er in 1 situatie sprake van het oprichten van een 

tijdelijke overkapping in strijd met het bestemmingsplan. 

  

3. Tot welke datum wordt deze tijdelijk maatregel voorgezet? Kan deze periode 

worden verlengd of wordt die beëindigd? 

De regeling geldt tot uiterlijk 1 juli. Deze periode kan worden verlengd. Horeca-

ondernemers kunnen voor overkapping van het terras een reguliere omgevings-

vergunning aanvragen. 

 

4. Is dit voorstel in navolging van een kaderstelling door de gemeenteraad van 

Deurne of is dit een persoonlijk initiatief vanuit de portefeuillehouder? 

Tijdens een ambtelijk overleg met vertegenwoordigers van de horeca Deurne en een 

vertegenwoordiging van Koninklijke Horeca Nederland werd de vraag gesteld om de 

reeds bestaande regeling voor tijdelijke terrasoverkappingen in verband met corona een 

paar maanden te verlengen. Dit vanwege de koude avonden in het voorjaar. Dit verzoek 

is ter besluitvorming voorgelegd aan het college.  

 

5. Kan iedere ondernemers (horeca of detailhandel) in de gemeente Deurne een 

beroep doen op deze tijdelijke afwijking?  

De regeling is bedoeld voor horecaondernemers met een vergund terras. Via de 

volgende link is meer informatie terug te lezen: Tijdelijke terrasoverkapping - Gemeente 

Deurne. 

https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/cbac9b8b-56b1-4440-b7ec-bcb7828f7b1b
https://www.deurne.nl/home/onderwerpen-a-z_42816/product/tijdelijke-terrasoverkapping_1251.html
https://www.deurne.nl/home/onderwerpen-a-z_42816/product/tijdelijke-terrasoverkapping_1251.html

