
IV Nadere regels voor het plaatsen van een terras 

 

1 Een terras is een plaats op of aan de openbare weg, waarop stoelen en tafels zijn 

geplaatst, in de direct grenzend aan de gevel (direct aan de gevel en de 

maximale breedte van de gevel) van een: 

1.1 horeca-inrichting van waaruit: 

 a. bedrijfsmatige alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse wordt  

verstrekt; 

b. bedrijfsmatig etenswaren, consumptie-ijs of alcoholhoudende dranken 

mede voor gebruik ter plaatse worden verstrekt. 

2. Voorafgaand aan het plaatsen van een terras dient vooroverleg met de gemeente 

plaats te vinden op basis van een situatieschets. Het terras wordt hierna geplaatst 

binnen de grenzen (pinnen in de grond); 

3. een vrije doorgang moet gegarandeerd zijn voor hulpverleningsdiensten zoals 

politie, brandweer en ambulance. 

 Deze vrije doorgang dient minimaal 3,5 meter te bedragen bij een recht stuk weg 

en op pleinen. Bij bochten zal de doorgang breder zijn; 

4. een onverhinderde doorgang voor voetgangers moeten worden gewaarborgd van 

tenminste 1,5 meter op trottoirs; 

5. brandkranen moeten vrij toegankelijk zijn. Binnen een straal van 1,5 meter rond 

een brandkraan mag niets geplaatst worden; 

6. op het terras mogen alcoholhoudende dranken worden verstrekt als de exploitant 

een adequate Drank- en Horecavergunning heeft. Het terras moet gelegen zijn in 

de onmiddellijke nabijheid van het horeca-inrichting. De drankverstrekking moet 

direct vanuit de inrichting gebeuren; 

7. Er mogen geen tappunten op de terrassen aanwezig zijn. Daar heeft men op basis 

van de Drank- en Horecawet, artikel 35, een ontheffing voor nodig. Het gaat hier 

om tijdelijke tappunten tijdens evenementen; 

8. er mogen geen pennen in het trottoir of bestrating worden geslagen, dan wel 

andere beschadigingen worden aangebracht; 

9. het terras mag uitsluitend geopend zijn tijdens de openingsuren van het 

bedrijf/inrichting, maar maximaal van 10.00 uur tot 23.00 uur in de periode 

maart tot oktober; 

10. op het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht; 

11. op het terras zijn alleen tafels en stoelen van dezelfde soort toegestaan; 

12. op het terras zijn parasols toegestaan (ook in uitgeklapte staat staan deze binnen 

de aangegeven grenzen); 

13. Verwijderbare of tijdelijke zijwanden, windschermen, flappen of andere 

terrasafscheidingen zijn niet toegestaan. 

14. Permanente zijwanden, nagelvaste parasols en eventuele andere 

omgevingsvergunningsplichtige objecten zijn enkel toegestaan met een daartoe 

strekkende omgevingsvergunning. 

15. het terras en de naaste omgeving daarvan moeten worden schoongehouden door 

de exploitant; 

16. op het terras moeten voldoende deugdelijke afvalbakken aanwezig zijn; 

17. van overkappingen mag zich in geopende stand geen onderdeel lager dan 2,2 

meter boven het trottoir bevinden. Voor overkappingen worden 

zonneschermen/markiezen van stof/zeildoek toegepast. Deze overkappingen 

worden, indien technisch mogelijk, bevestigd onder de kroonlijst van de gevel – 

met inachtneming van de minimale hoogte- waardoor de constructiedelen bedekt 

worden; 

18. tijdens het avondgebruik moet het terras zodanig verlicht zijn, dat de gemiddelde 

horizontale verlichtingssterkte, gemeten op de bestrating, over de gehele 

oppervlakte van dat terras tenminste 10 lux bedraagt;   

19. de exploitant is verplicht dagelijks direct na het sluitingstijdstip, het terras te 

reinigen en het meubilair te verwijderen of strak gestapeld te plaatsen tegen de 

gevel van de inrichting; 



20. de exploitant zorgt ervoor dat het terras onmiddellijk wordt verwijderd:  

a. als dat nodig is in verband met werkzaamheden in de openbare ruimte; 

b. op last van de politie, de brandweer, buitengewoon opsporingsambtenaar 

of de gemeente; 

c. als dat nodig is in verband met werkzaamheden aan of langs de gevel; 

21. De met verwijdering mogelijk verbonden kosten zijn voor rekening van de 

ondernemer; 

22. schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid en het 

gebruik van een terras wordt van gemeentewege voor rekening van de 

ondernemer hersteld; 

23. de gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het 

plaatsen van een terras. 

24. Het college kan in afwijking van de nadere regels, specifieke regels per horeca-

inrichting opleggen. 

 


