
 

1 

 

 

Beantwoording raadsvraag 
 

 

Onderwerp Tijdelijke terrasoverkappingen in verband met corona 

 

Datum 

 

15 juli 2021 

 

Nummer 

 

RV-2129 

  

Steller vraag Benny Munsters Fractie CDA 

 

Portefeuillehouder 

 

Marinus Biemans 

  

Datum afdoening 4 augustus 2021 

 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van de beantwoording van de raadsvragen RV-2117 Tijdelijke 

terrasoverkappingen in verband met corona hebben we de volgende vervolgvragen.   

 

Vraag en antwoord 

1. Was het bij de overige collegeleden (B&W) bekend dat op het moment van het 

voorleggen van Tijdelijke terrasoverkappingen in verband met corona er geen 

sprake was van een aantoonbare behoefte en/of vragen van meerdere vanuit 

horeca-ondernemers (zie beantwoording vraag 1)? 

Het was bij het voorleggen van de tijdelijke terrasoverkapping in verband met Corona 

bij het voltallige college niet bekend of sprake was van een aantoonbare behoefte. Zoals 

uit de beantwoording van vraag 4 is het verzoek tijdens een ambtelijk overleg gedaan 

door een vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland en een aantal Deurnese 

horeca ondernemers.  

 

2. Hoeveel aanvragen zijn er na de vaststelling van tijdelijke terras- 

overkappingen in verband met corona aangevraagd? 

De gemeente heeft geen aanvragen van tijdelijke terras- overkappingen in verband met 

corona ontvangen. 

 

3. Waren de overige collegeleden (B&W) ermee bekend dat ten tijde van het 

voorleggen/ aannemen van het voorstel, Tijdelijke terras- overkappingen in 

verband met corona, er sprake was van een specifieke situatie, welke strijdig 

was met het bestemmingsplan? 

Ten tijde van het voorleggen van het voorstel was bij het voltallige college niet bekend 

of sprake was van een specifieke situatie welke strijdig was met het bestemmingsplan. 

 

4. Ontstond er met de vaststelling van de Tijdelijke terras- overkappingen in 

verband met corona de mogelijkheid tot legalisatie voor de omschreven 

situatie in uw beantwoording van vraag 2? 

Daarvoor was dit beleid niet nodig, illegale situaties kunnen ook gelegaliseerd worden 

met toepassing van artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht zonder dit 

beleid. 

 

5. Is het juist dat in het omschreven ambtelijk overleg door de 

vertegenwoordigers van horeca Deurne is gevraagd om het voorleggen van de 

regeling Tijdelijke terras- overkappingen in verband met corona? 

Dit is juist. 

 

6. Is de periode voor deze tijdelijk maatregel verlengd? Zo ja tot wanneer? Zo 

nee, waarom niet? 

https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/873d8f84-b7e1-4cf4-9407-2bb80cf1a11d
https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/873d8f84-b7e1-4cf4-9407-2bb80cf1a11d
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De regeling was verlengd van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. De regeling is niet verder 

verlengd. Hiervoor zijn ook geen verzoeken ontvangen. 


