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Betreft: Schriftelijke vragen tijdelijk terras Rhoon

Geachte leden van de raad,
Op 17 juni 2020 zijn er door de fractie van Stem-Lokaal schriftelijke vragen gesteld omtrent het
tijdelijk terras van ThéCafé in Rhoon. De beantwoording treft u hierbij aan.
Beantwoording vragen Stem-Lokaal:
Vragen:
Enige tijd geleden hebben wij als gemeenteraad informatie ontvangen met betrekking tot het
verleend zijn van een tijdelijke terrasvergunning aan het Thécafé, dat gevestigd is aan de
Julianastraat te Rhoon. De vergunning zou verleend zijn voor de termijn van één maand, in dit
geval is dat tot 1 juli. De fractie van Stem Lokaal heeft vernomen, dat deze vergunning verleend is
tot 1 september a.s. Althans dat staat op het betreffende aankondigingsbord.
- Wat is de reden van het verlenen van deze vergunning tot 1 september a.s.?
- Hoe kan het dat het aankondigingsbord al geplaatst was voor er een beslissing over de
tijdelijke vergunning was genomen?
- Waar zijn de drie compenserende parkeerplaatsen gesitueerd? In de praktijk blijkt dit maar
één parkeerplaats te zijn.
Antwoorden:
Op 28 mei 2020 is in het gemeentelijk Beleidsteam van Albrandswaard (GBT) het verzoek tot een
tijdelijk terras besproken en over het definitieve besluit heb ik u geïnformeerd in de RIB update
coronavirus van vrijdag 29 mei 2020. Het tijdelijke terras van het ThéCafé in Rhoon is van 1 juni tot
en met 22 augustus toegestaan op de drie parkeerplaatsen voor het ThéCafé. De toestemming is
verleend toen compensatie van de parkeergelegenheid mogelijk bleek aan de J. Louwerensplein.
De compensatie van de parkeergelegenheid in de omgeving is een belangrijke voorwaarde
geweest voor het besluit om het terras tijdelijk toe te staan. Samen met de ondernemers in de
omgeving is overeenstemming bereikt en dankzij medewerking van diverse ondernemers zijn twee
parkeerplaatsen gecompenseerd. De compensatie van de derde parkeerplaats werd nog nader
verkend, maar werd niet als belemmering gezien voor het verlenen van de tijdelijke toestemming
tot het terras. De compenserende parkeerplaatsen aan de J. Louwerensplein worden met borden
aangegeven en zijn beschikbaar tot en met 22 augustus 2020. De ondernemers in de omgeving
hebben we geïnformeerd over deze tijdelijke wijzigingen in de bestaande situatie. De borden zijn
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helaas al geplaatst voordat het besluit door het GBT genomen was, door voortvarendheid van de
betrokken afdeling. Ook heeft er aanvankelijk de verkeerde einddatum op gestaan. Dit is inmiddels
gecorrigeerd.
In de informatieve bijeenkomst met raadsleden omtrent de ontwikkelingen van het Coronavirus op
woensdag 27 mei 2020 heb ik u geïnformeerd over het voornemen tot besluit op de aanvraag voor
een tijdelijk terras van het ThéCafé, waarbij een proefperiode van een maand als uitgangspunt is
genoemd, gezien de impact op de verkeerssituatie aldaar. Op basis van een evaluatie kon dan
besloten worden tot een verlenging tot 1 september. Het GBT heeft uiteindelijk 28 mei anders
besloten, nadat (een groot gedeelte) van de parkeercapaciteit kon worden gecompenseerd.
Tevens heb ik u laten weten dat vanuit ambtelijk enthousiasme op dinsdag 26 mei 2020 al contact
gezocht was met de onderneemster en borden geplaatst waren. Hierop heeft de onderneemster
haar blijdschap direct gedeeld via facebook. Het is jammer dat dit zo gelopen is. We hebben dit in
overleg met betrokkenen teruggedraaid en aangegeven dat er op 28 mei 2020 een definitief besluit
genomen wordt door het GBT.
Tot slot hebben wij ook geconstateerd dat door de wijze waarop de tijdelijke parkeerplaatsen zijn
ingericht het in de praktijk lijkt alsof het er maar een is. Deze week wordt verduidelijkt dat er sprake
is van twee parkeerplaatsen door dit middels markering aan te geven.
We gaan ervanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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