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Meierijstad, 12 juni 2020
Geacht College van Burgemeester en wethouders,
U heeft ongetwijfeld als iets vernomen over het persbericht dat KHN afdeling Breda gisteren
verzonden heeft. Het wordt nu breed uitgemeten in de media en verschillende andere KHN besturen
hebben eenzelfde signaal naar hun gemeentelijke organisatie verzonden.
De afgelopen periode hebben wij gezamenlijk veel energie mogen steken in de lokale lobby en
intensief samengewerkt met de gemeente en het centrummangement aan onder andere de
uitbreiding van terrassen. Wij zijn blij dat wij dit traject succesvol hebben kunnen laten verlopen en
zijn dankbaar voor deze samenwerking. Onze intentie is om ook in de toekomst zaken bespreekbaar
te maken, zonder daarbij de confrontatie op te zoeken.

1. Het aantal bezoekers aan restaurants, cafés en hotels valt tegen. Zowel de zakelijke als leisure
markt komt nog niet op gang. Veel ondernemers overwegen hun zaak weer te sluiten omdat een
gedeeltelijke opening meer kost dan voorlopig dicht blijven. Het sluiten van zaken heeft niet alleen
effect op de onderneming, de medewerkers, maar ook (lokale) toeleveranciers die hier onder
leiden. Onder andere de strenge maatregelen die horecaondernemers moeten handhaven zijn hier
debet aan.
2. Het draagvlak van gasten voor het handhaven van de 1,5 meter maatregel is klein geworden.
Gasten vinden het moeilijk om zich hier aan te houden, begrijpen de noodzaak vaak niet, wat
resulteert in politieagent spelen door de ondernemer.
3. Er heerst onder het publiek en de ondernemers een sterk gevoel van willekeur voor wat betreft de
1,5 meter regelgeving (vliegtuigen, OV, gangen supermarkten, en nu zelfs kermissen etc.). Het lijkt
erop alsof de brutaalsten hun zin krijgen, terwijl constructieve samenwerking niet het perspectief
oplevert van verruimingen.
4. Er is onbegrip voor het vasthouden aan een maximum van 30 of 100 gasten (per 1 juli) als daar
feitelijk geen aanleiding toe is. Kijk naar andere gebouwen waar vele honderden mensen tegelijk
aanwezig zijn middels smart distancing. Mogelijk kunnen we eerder een stap maken om te kijken
naar de grootte van horecazaken. Een logische opbouw hierin zou kunnen zijn: op 19 juni naar
50% van de capaciteit binnen en dan vervolgstappen inbouwen als het goed blijft gaan. Hiermee
pareren we ook meteen de discussie van een maximaal aantal personen per horecabedrijf, terwijl
veel bedrijven bestaan uit allemaal verschillende afzonderlijke compartimenten.
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Nu we ruim anderhalve week onderweg zijn met de heropening van de horeca maken wij ons grote
zorgen om een aantal constateringen:

Naar aanleiding van deze constateringen vindt u dan ook twee bijlagen, waarbij wij de brief van KHN
Breda onderschrijven maar tegelijkertijd ook begrijpen dat dit een vrijbrief is voor iedere beroepsgroep
in Nederland.
Ons voorstel behelst dan ook op korte termijn een kleine versoepeling van de gedoogsituatie van het
aantal gasten aan één tafel zoals in de bijlage van KHN ’s-Hertogenbosch geopperd wordt, rekening
houdend dat de volgende tafel weer op 1,5 meter afstand staat. Bovendien hopen we op een
spoedige verruiming van het aantal gasten per bedrijf.
Wij hopen dat onze zorg en daaruit voortvloeiend bijgevoegd voorstel leidt tot overleg binnen de
veiligheidsregio. Mocht een verdere toelichting gewenst zijn dan geven wij daar graag gehoor aan.
Met gastvrije groet,

Robert van den Brand, Voorzitter KHN afdeling Meierijstad
Niki Hendriks, regiomanager KHN
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cc. Raadsleden gemeente Meierijstad

Bijlage 1: Voorstel versoepeling
Sinds 1 juni is de horeca weer voorzichtig open gegaan, met daarbij alle beperkende maatregelen die
zijn vastgesteld. De heropening is redelijk goed voorlopen en heeft nergens voor grote problemen
geleid. Mede dankzij de goede samenwerking die we met de gemeente hebben gevoerd zijn de
meeste terrassen uitgebreid en hebben we eventuele problemen goed kunnen opvangen.
Ook de ontwikkeling van het Coronavirus blijft gelukkig onder controle. De drukte met Hemelvaart, de
heropening van de basisscholen en de diverse contactberoepen hebben niet geleid tot een opleving
van het Coronavirus.
Mocht alles zo doorgaan dan treedt een verdere versoepeling in per 1 juli en mogen we op afstand
100 gasten verwelkomen in onze bedrijven. Graag willen wij kijken naar de mogelijkheden voor een
tussentijdse versoepeling, een versoepeling die als uitgangspunt kan gaan fungeren voor 1 juli. Tot op
heden blijkt dat verdere versoepelingen niet heeft geleid tot een opleving van het virus en daarom
komen wij met het volgende voorstel.

Wij denken dat dit voorstel een goede stap kan zijn naar 1 juli. In Duitsland zijn er zelfs al plannen
om, per 29 juni, de 1,5 meter buiten af te schaffen. Daarbij komen er vanaf 15 juni ook toeristen naar
Nederland en hopelijk komen zij ook naar onze gemeente. We verwachten geen grote groepen, maar
wellicht wel stelletjes en die willen dan bij elkaar kunnen zitten. Ook voor onze eigen bezoekers wordt
het dan een stuk duidelijker en kunnen zij gewoon met 4 personen gezellig een horecabedrijf
bezoeken.
Met deze maatregel maken we het ook voor de ondernemer wat makkelijker om dit goed te
handhaven. Nu leidt het ongewild tot valse concurrentie tussen ondernemers, die allemaal hun
verantwoordelijkheid willen nemen, maar die onderling wel een andere maatstaven hanteren. Een
vereenvoudigde vorm van handhaving geldt dan natuurlijk ook voor de handhavers van de gemeente.
Wij hopen dat u ons voorstel wilt overwegen en mee wilt nemen in de overleggen met de
Veiligheidsregio. Uiteraard willen wij graag een mondelinge toelichting geven over het voorstel.
Daarnaast willen wij u ook uitnodigen om, buiten dit voorstel om, met ons in gesprek te gaan.
Wij zien uw reactie graag tegemoet!
Met gastvrije groet,

Robert van den Brand, Voorzitter KHN afdeling Meierijstad
Niki Hendriks, Regiomanager KHN
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Op dit moment is er een gedoogbeleid waarbij 2 mensen, die geen gezamenlijke huishouding
vormen, bij elkaar aan één tafel mogen zitten, zonder de 1,5 meter in acht te nemen. Dit is een
maatregel die in de praktijk bijna niet te handhaven is en ook veel onduidelijkheid met zich mee
brengt. Daarom stellen wij voor om het aantal van 2 personen aan een tafel te verruimen naar 4
personen en over twee weken (indien er geen opleving van het virus is) te verruimen naar 8
personen.

Bijlage 2: Persbericht Breda
“De geest is uit de fles’’; Bredase Horeca dringt aan om per 19 juni over te schakelen naar Smart
Distancing met minimaal 50% bezetting binnen.
Breda , 11 juni 2020
De geest is uit de fles en daarom is tijd om een aantal conclusies te trekken. Allereerst het feit
dat uit een enquête onder de leden van de Bredase afdeling blijkt dat slechts 7% van de
bezoekers zich nog aan de regels houdt, waaronder die 1,5 meter regel. Als blijkt dat de cijfers
van het RIVM deze week niet significant zijn gestegen, is het tijd om daar ook conclusies uit te
trekken en over te gaan op smart distancing. We zullen dit verzoek middels een brandbrief ook
kenbaar maken bij het kabinet. De bezoekers van de Bredase horeca kiezen zelf momenteel al
massaal voor smart distancing. We krijgen het als horeca niet meer uitgelegd aan de
bezoekers die massaal gevoed worden door de allerhande regels in allerlei sectoren. Ook
blijkt de financiële uitwerking van de 1,5 meter regel er één te zijn die delen van de horeca
voor een onmogelijke keuze zet; doorgaan met verlies omdat gasten wegblijven door de regels
of de zaak noodgedwongen sluiten. Steeds meer cafés komen voor die keuze te staan.

Het verschil tussen Social distancing en Smart Distancing.
We hebben nu een periode achter de rug van social distancing, de overheid bepaalt dat we allemaal
1,5 meter uit elkaar moeten blijven. ‘’Nu dat we 12 weken verder zijn zie je dat mensen niet meer
overal en strikt altijd die 1,5 meter naleven. Ze zijn van nature over gegaan naar smart distancing. Je
ziet dat mensen dat doen met gezond verstand en met een grote dosis eigen verantwoordelijkheid’’
zegt Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.
Ook pleiten we voor het loslaten van het aantal mensen van 30 gasten nu en 100 gasten per 1
juli.
‘’Persoonlijk zou ik het niet snappen om vast te blijven houden aan 30 of 100 gasten als daar feitelijk
geen aanleiding voor is. Kijk maar naar andere gebouwen waar vele honderden mensen tegelijk
aanwezig zijn middels smart distancing. Je zult nu ook de stap moeten durven maken om dan te
kijken naar de grote van horecazaken. Een logische opbouw hierin zou kunnen zijn, op 19 juni naar
50% van je capaciteit binnen en dan vervolg stappen inbouwen als het goed blijft gaan’’ zegt de Vos.
We laten zeker niet alle regels los, we bewegen mee met de tijd.
"We willen zeker niet ineens afstappen van alles regels per 19 juni. We willen nog steeds de ruime
opstelling van de terrassen waarborgen en de hygiëneregels naleven.", zegt de Vos. "Maar we zijn nu
toe aan het moment dat we mensen op hun eigen verantwoording willen wijzen en wij zien dat heel
veel mensen al hun eigen verantwoordelijkheid nemen in de horeca.” “Zeker gezien het feit dat een
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Afgelopen zondag zat Johan de Vos van de Bredase Horeca aan tafel bij het televisieprogramma Op1
en deed toen al deze suggestie in het bijzijn van dhr. de Gouw (directeur GGD Midden-Nederland) en
minister Kaag. De suggestie van Johan de Vos, om conclusies te trekken als een significante stijging
uit blijft, werd toen ook ruimschoots onderschreven door dhr. de Gouw. De hoeveelheid mensen die
nu vanzelf al smart distancing toe passen op dit moment is zo groot geworden dat we dat ook niet
meer kunnen stoppen.

grote toeloop is uitgebleven de afgelopen tijd en mensen zich gewoon voor het overgrote deel
allemaal netjes houden aan voldoende afstand met eigen verantwoordelijkheid.’’
‘’Om te voorkomen dat de mensen straks geen enkele afstand meer accepteren en gewoon maar hun
gang gaan, met alle risico’s van dien, willen wij graag nu een stap maken door om te schakelen naar
smart distancing.” ’’Wij merken dat de mensen in Nederland massaal toe zijn aan deze stap, ook
gezien de regels in de buurlanden om ons heen die niet meer rijmen met de Nederlandse regels, het
is niet meer uit te leggen."
De angst lijkt te regeren in Den Haag.
‘’Het lijkt alsof de regering angstig is om verder te schakelen, en de rem er deels verder af te halen in
de horeca om zo ook de sector nog enigszins te redden. Wij zien het in de praktijk gewoon gebeuren,
elke dag weer. De mensen accepteren het niet meer, dus moet je ook zo fair zijn om nu te durven
schakelen” zegt De Vos. Nogmaals, we gooien nog steeds niet alles open maar kiezen voor een stap
in de goede richting die mensen ook nog willen accepteren.’’ “We stellen dan ook voor om na deze
stap eind juni de balans op te maken, als blijkt dat dit wederom geen effect heeft gehad op de cijfers
vanuit het RIVM kunnen we weer een stap zetten’’.
Ook financieel wordt het steeds meer een drama.

Foto: Vrijthof Maastricht waar ook uit blijkt dat het niet alleen een Bredase ontwikkeling is maar een
landelijke ontwikkeling
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Wat de nachthoreca al maanden voelt begint nu ook bij de cafés, een onwerkbare situatie leidt tot
onmenselijke keuzes. ‘’Het is financieel en praktisch niet meer te doen op deze manier. Het is door de
regelgeving van 30 personen in een zaak, zittend op 1,5 meter, onmogelijk geworden om een
gezonde exploitatie te draaien.’’ Zegt de Vos. ‘’Als we nog leuke kroegjes en cafés over willen houden
in Breda is het zaak nu ook snel te durven handelen, zodat wellicht een kaalslag voorkomen kan
worden’’.

