
Richtlijn Tijdelijke verruiming terrassen 
 
 
Inleiding 
Per 1 juni mogen horecabedrijven, onder de voorwaarde dat het coronavirus onder controle blijft, 
weer open. Bij de openstelling van terrassen dient de 1,5 meter regel in acht te worden genomen. 
Voor restaurants en cafés geldt verder dat een maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand 
moet worden aangehouden, bezoekers moeten reserveren en in een gesprek vooraf tussen 
ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.  
 
Om aan de 1,5 meter regel op het terras te kunnen voldoen is de verwachting dat ondernemers 
meer ruimte willen claimen voor het uitstallen van het terras. Met deze interne richtlijnen wordt 
beoogd om tijdelijke uniforme regels vast te stellen voor het verruimde gebruik voor het plaatsen 
van terrassen. Omdat er voor het openstellen van horecagelegenheden heldere richtlijnen gelden, 
valt dit gebruik buiten de reikwijdte van deze notitie.  
 
Het centrale uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt getracht om ondernemers in hun aanvragen 
en verzoeken te faciliteren. We kunnen er echter niet omheen dat wij ook rekening moeten houden 
met belangen van omwonenden. Met deze regeling wordt beoogd om beide belangen zo goed 
mogelijk af te wegen en met elkaar in evenwicht te brengen.  
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
1.1  Horecabedrijf 
Een inrichting waar het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren en/of logies 
centraal staat en die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van 
(alcoholische) dranken voor consumptie ter plaatse, alsmede het verstrekken van maaltijden of 
etenswaren die ter plaatse worden genuttigd en die als zodanig planologisch zijn geregeld. 
 
1.2 Bestaand horecabedrijf 
Een bedrijf dat ten tijde van het vaststellen van deze regeling aanwezig is of mocht zijn op basis 
van de regels van een bestemmingsplan en waar sprake is van een vergunning op grond van de 
Drank -en Horecawet of de Verordening Drank -en Horecawet. 
 
1.3  Terras 
Een buiten de besloten ruimte van het horecabedrijf gelegen ruimte waar zitgelegenheid kan 
worden geboden en waar (tegen vergoeding) dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor 
directe consumptie worden verstrekt.  
 
1.4 Verruimd terras 
De extra tijdelijke terrasruimte die noodzakelijk is vanwege het kunnen openstellen van het terras 
met inachtneming van de daartoe geldende richtlijnen in verband met de coronacrisis. 
 
 
 



 
Artikel 2 Tijdelijke regels 
 
2.1. Regels ten aanzien van het plaatsen van een verruimd terras 
 
Het plaatsen en in gebruik hebben van terrassen is slechts onder de volgende voorwaarden 
toegestaan: 
 

a. Terrassen mogen alleen in gebruik zijn bij bestaande horecabedrijven c.q. reguliere horeca; 
b. Daar waar op grond van het vigerend bestemmingsplan de horecafunctie rechtstreeks 

aanwezig mag zijn, is het plaatsen van een terras en verruimd terras overal binnen die 
bestemming of het als zodanig aangeduide gebied toegestaan; 

c. Indien het terras buiten de onder b. genoemde bestemmingen wordt geplaatst, dient de 
ondernemer een plan met situatietekening in met daarop de ligging en het aantal m2 van 
het bestaand terras alsmede de ligging en aantal m2 van de uitbreiding terras. Het extra 
gebruik mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord en/of aanvullende voorwaarden van 
het College van burgemeester en wethouders; 

d. In de geldende vergunning in het kader van de Drank -en Horecawet of de Verordening 
Drank -en Horecawet staat hoeveel m2 terras mag worden geëxploiteerd. In deze regeling 
wordt ervan uitgegaan dat per vergunde m2 1 zitplaats kan worden gecreëerd. In lijn 
daarmee is het aantal vergunde m2 het maximaal aantal zitplaatsen dat mag worden 
uitgestald in de vergunde ruimte en de extra ruimte tezamen. Het is dus niet de bedoeling 
dat meer tafels en stoelen worden uitgestald dan voor de Coronacrisis op het terras 
stonden;  

e. De extra terrasruimte is in de onmiddellijke nabijheid van het horecabedrijf gelegen;  
f. De extra terrasruimte wordt in principe niet geplaatst op een parkeerplaats of op een 

doorgaande weg, mits kan worden onderbouwd dat het gebruik niet leidt tot verkeer -en 
parkeeroverlast alsmede verkeersonveilige situaties;  

g. Wanneer er grond wordt gebruikt van derden, dan moet de ondernemer kunnen aantonen 
dat hij hiervoor toestemming heeft; 

h. Naastgelegen panden en terreinen moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn en blijven; 
i. Als onderdeel van de afweging door het College van burgemeester en wethouders moet de 

ondernemer (indien aan de orde) bij zijn aanvraag kunnen aantonen dat overleg heeft 
plaatsgevonden met degenen bij wie zijn terras voor -of aan de gevel komt te staan; 

j. Voor inpandige terrassen geldt dat deze niet mogen worden verruimd en voor het overige 
gelden de regels ten aanzien van de openstelling van cafés en restaurants (maximaal 30 
personen, gereserveerd en met triage); 

k. Het gebruik van de extra ruimte is tijdelijk, tot en met 31 oktober 2020. 
 
2.2. Aanvullende regels ten aanzien van het gebruik van het terras 
 

a. Voor het in gebruik hebben van een (verruimd) terras gelden de regels ten aanzien hiervan 
zoals vastgelegd in de Noodverordening per 1 juni 2020; 

b. De sluitingstijden die: zijn opgenomen in de APV (tussen 0.00 tot 10.00 uur), zijn 
vastgelegd in het bestemmingsplan of gelden vanwege maatwerkvoorschriften op basis van 
het Activiteitenbesluit, blijven onverkort van toepassing; 



c. Op terrassen mogen uitsluitend zitplaatsen zijn, er mag geen staand gebruik gemaakt 
worden van sta- of bartafels; 

d. De toegang voor hulpdiensten is te allen tijde gegarandeerd, met een vrije doorgang van 
3.50 meter breed en een doorrijhoogte van 4.50 meter; 

e. Vluchtwegen en nooduitgangen dienen vrij van obstakels te blijven; 
f. Op -en langs het terras moet een doorgang van minimaal 1.50 meter zijn (voor rollators, 

rolstoelen, kinderwagens etc.); 
g. Op het gedeelte van het terras buiten de bestemming waar de horecafunctie op grond van 

een geldend bestemmingsplan primair is toegestaan, mogen geen bouwwerken en geen 
partytenten worden geplaatst. Parasols, terrasheaters en overige ondergeschikte elementen 
zoals winschermen en bloempotten zijn toegestaan, mits deze niet verankerd zijn in de 
grond; 

h. Er mag geen terras worden geplaatst op fietsenstallingen, op en om 
gehandicaptenparkeerplaatsen of in openbaar groen; 

i. Bushaltes moeten bereikbaar blijven, fietspaden moeten open blijven en voetgangers 
moeten doorgang kunnen hebben, met inachtneming van 1.50 meter afstand van elkaar. 

j. Op eerste aanwijzing van het college van burgemeester en wethouders, een toezichthouder 
van de gemeente, politie of brandweer moet de exploitant de in gebruik genomen openbare 
grond vrij maken; 

k. Indien de vergroting van het terras leidt tot bovenmatige overlast, kan het College van 
burgemeester en wethouders deze vergroting ongedaan maken waarna de exploitant zijn 
terras moet verkleinen tot de omvang zoals opgenomen in de Drank- en 
horecawetvergunning of de Verordening op de Drank -en Horecawet. 

 
 
Artikel 3 Hardheidsclausule 
Bij aanvragen waarin deze regeling niet voorziet heeft het College van burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid om hier gemotiveerd van af te wijken en maatwerk toe te passen. 
 
 
Artikel 4 Duur van de richtlijn 
 
4.1 Deze richtlijn is geldig tot en met 31 oktober 2020; 
 
4.2  Deze richtlijn kan te allen tijde door Wet -en regelgeving van de Rijksoverheid of per 

verordening via de Veiligheidsregio worden overruled. Indien een dergelijke situatie zich 
voordoet zal deze richtlijn per direct worden aangepast of ingetrokken. 

   


