
Bijlage I Plan voor tijdelijke oprichting of uitbreiding van 
terrassen

Benodigde gegevens voor beoordeling plan
Voor het goedkeuren van een plan hebben we de volgende gegevens van u nodig:

- NAW-gegevens;
- Aantal m2 huidig terras;
- Aantal m2 gewenst terras;
- Omschrijving gewenste situatie, incl. beoordeling richtlijnen;
- Tekening/plattegrond.

Periode tijdelijke maatregelen terras
Het versoepelde beleid voor terrassen zoals weergegeven in deze brief geldt tot uiterlijk 1 
november 2021. Indien en voor zover ten aanzien van de horeca en/of terrassen 
aanvullende dan wel gewijzigde landelijke maatregelen worden genomen dan gelden deze 
laatste maatregelen. Indien en voor zover de overheid de maatregelen ten aanzien van de 
horeca en/of terrassen intrekt omdat bijvoorbeeld het aantal coronabesmettingen toeneemt, 
wordt ook de eventuele afgegeven gemeentelijke goedkeuring ingetrokken.

Aansprakelijkheid
De openbare ruimte is van ons allemaal. Als horecaondernemer bent u aansprakelijk voor de 
schade die ten gevolge van het gebruik van de openbare ruimte ontstaat gedurende de 
periode van de tijdelijke maatregelen voor een terras op gemeentegrond. Als u gebruik 
maakt van de in deze brief beschreven mogelijkheid betekent dit ook dat u de gemeente 
vrijwaart voor aanspraken van derden op vergoeding van kosten en schade als gevolg van, 
of verband houdend met de inrichting van uw terras op gemeentegrond.

Richtlijnen die in beginsel gelden bij verruiming terras: 
Horecaondernemer
Het uitgebreide terras kan enkel worden ingenomen door de exploitant van een horecabedrijf
die voldoet aan de eisen van de Drank- en Horecawet. Het uitgebreide terras grenst direct 
aan uw huidige terras of uw horecabedrijf, u heeft zicht heeft op het terras én u stelt uw 
toiletvoorzieningen beschikbaar aan uw terrasgebruikers.

Locatie
- Terras en uitbreiding binnen de bebouwde kom moeten liggen binnen een 30 km-

zone;
- Terras en uitbreiding buiten de bebouwde kom moeten liggen binnen een 60 km-

zone;
- Terras en uitbreiding bij voorkeur aansluitend;
- Terras mag niet ten kosten gaan van verkeersveiligheid;
- Terras mag niet ten kosten gaan van parkeervakken, tenzij alternatieve

parkeervoorzieningen in de nabije omgeving beschikbaar zijn dan wel aangetoond kan
worden dat de parkeerdruk niet wordt verhoogd ;

- Wegen moeten toegankelijk zijn en blijven voor verkeer waaronder hulpdiensten;
- Voetpaden moeten toegankelijk zijn en blijven voor voetgangers;
- Brandkranen moeten vrij toegankelijk zijn. In een straal van 0,75 meter mogen geen

voorwerpen worden geplaatst;
- De toegang tot een kerk, marktplein, dorpsplein en/of andere openbare gelegenheden

moet altijd gewaarborgd blijven. In die zin dat altijd een vrije doorrijdruimte voor 
bijvoorbeeld de hulpdiensten blijft bestaan;

- Een terras buiten de bebouwde kom dient bereikbaar te zijn via een eigen op- en
afrit;

- De in- en uitrit mag niet zijn gelegen aan een provinciale weg.
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Inrichting
Uitgangspunt van de inrichting van het terras is dat het terras eenvoudig verwijderbaar en 
verplaatsbaar moet zijn. Aan het einde van deze tijdelijke gemeentelijke maatregelen ten 
aanzien van terrassen op gemeentegrond dient u het openbare gebied leeg en ontruimd en 
in de oorspronkelijke staat weer op te leveren.

- Uiterlijk aanzien van het terras
Een terras mag in beginsel alleen bestaan uit meubilair zoals tafels, stoelen, parasols, 
windschermborden (maximaal 1.50 meter hoog, de bovenste helft ‘doorzichtig’ en maximaal 
2,00 meter lang), een buffettafeltje en afvalbakken. Het plaatsen van vitrines, 
reclameborden, tenten, berging en dergelijke is niet toegestaan. Ook het plaatsen van een 
buitentap is niet toegestaan.

Een terras dat grenst aan een doorgaande (loop)route moet aan de buitenzijden van het 
terras een vrije ruimte van 1,00 meter breed aanhouden en mag het verkeer niet in haar 
doorstroming belemmeren.

- Opslag van terrasmeubilair
Het terrasmeubilair mag opgestapeld buiten blijven staan. De (zware) parasolvoeten mogen 
– geclusterd – ook blijven staan.

Om te voorkomen dat het terrasmeubilair na sluitingstijd door bezoekers wordt gebruikt, 
moeten de buiten staande stoelen en tafels op zodanige wijze worden vastgemaakt met een 
draad of ketting met een slot dat er geen gebruik van gemaakt kan worden.

- Schoonhouden van het terras
U moet er op toe zien dat het terras en de naaste omgeving schoon is en blijft.

Openingstijden
In de APV zijn de openingstijden voor terrassen geregeld. Deze APV blijft onverminderd van 
toepassing. Hierin is opgenomen dat het verboden is een terras voor bezoekers geopend te 
hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op maandag tot en met vrijdag 
van 23.00 uur tot 07.00 uur en op zaterdag en zondag van 24.00 uur tot en met 07.00 uur.

Omgeving
U bent gehouden te doen en te laten hetgeen redelijkerwijs van u gevergd kan worden om 
hinder en overlast, veroorzaakt door in de inrichting en/of op het terras aanwezige bezoekers 
en/of door komende en vertrekkende bezoekers, te voorkomen of te beperken.

Daarnaast vragen we u zelf de directe omgeving te informeren over de oprichting dan wel 
uitbreiding van het terras.

Hardheidsclausule
De plannen worden individueel beoordeeld. Bij twijfel over het volledig voldoen aan alle
richtlijnen passen we maatwerk toe. Indien goed onderbouwd kunnen we afwijken van 
voorgaande richtlijnen.
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