
 

Richtlijnen terrassen 2021 

▪ Terrassen zijn voorbehouden aan reguliere horeca die normaliter ook een terras 

exploiteert. Er moet voorkomen worden dat een terras of een gezamenlijk terras neigt naar 

een evenement. Daarom geldt een maximum aantal zitplaatsen zoals in reguliere 

horecaplan is opgenomen. Bovendien is er alleen een mogelijkheid om het aantal 

vierkante meters uit te breiden wanneer dit op een natuurlijke manier kan. 

▪ Afwijkingen van de situatie ten opzichte van de zomer 2020 dienen aangevraagd te 

worden. Horecabedrijven dienen hiervoor een plan in bij de Regisseur Recreatie en 

Toerisme, Giel Kantelberg, tel 0652342984. 

 

▪ Naastgelegen panden moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven. 

▪ De toegang voor hulpdiensten blijft te allen tijde gegarandeerd. Hiervoor geldt dat er in het 

voetgangersgebied altijd een obstakelvrije strook van ten minste 3,5 meter breed en met 

een doorrijhoogte van 4,5 meter vrij moet blijven. 

▪ De toegankelijkheid van onze centra voor mensen met een beperking vermindert niet. 

▪ Looproutes voor winkelend publiek moeten altijd worden vrijgehouden. De begrenzing 

van het terras en de looproutes moeten duidelijk zijn. Tafels en stoelen mogen niet buiten 

deze begrenzing of op looproutes geplaatst worden. Er mag geen verandering 

aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond van de gemeente en er mag geen 

schade worden aangebracht aan de bestrating. Er mag geen terras worden geplaatst voor 

fietsenstallingen, op en om gehandicaptenparkeerplaatsen of in openbaar groen. 

 

▪ Op terrassen mogen enkel zitplaatsen zijn, er mag geen gebruik gemaakt worden van sta- 

of bartafels.  

▪ Op het gehele terras mag geen live muziek ten gehore worden gebracht zonder ontheffing. 

Achtergrond muziek is toegestaan binnen de regels het Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer.  

▪ Er mogen zonder ontheffing of vergunning geen bouwwerken geplaatst worden op het 

terras. 

▪ Er mogen geen bouwwerken geplaatst worden op het terras. 

▪ Parasols en terrasheaters zijn toegestaan, mits zij niet verankerd zijn in de grond.  

▪ Weekmarkten en werkzaamheden in het openbaar gebied hebben voorrang. Dat betekent 

dat terrassen hiervoor uiterlijk op de avond voorafgaand, verwijderd moeten worden. 

▪ Er wordt door ondernemers rekening gehouden met standplaatsen. Eventuele 

verplaatsing hiervan kan in overleg met alle partijen worden toegestaan. 

▪ Terrassen mogen na sluitingstijd blijven staan. Het is de verantwoordelijkheid van de 

exploitant om openbare orde en veiligheid te waarborgen. 

▪ Op eerste aanwijzing van het college van burgemeester of wethouders, een 

toezichthouder van de gemeente, politie of brandweer moet de exploitant de in gebruik 

genomen openbare grond vrij maken. 

▪ Deze richtlijnen gelden tot 31 december 2021. Een verlening zal worden opgenomen in de 

evaluatie van november 2021.  

 


