TIJDELIJKE
TERRASUITBREIDING
Dit zijn de spelregels en hoe je het aanvraagt
Geldigheidsduur van 1 juni 2020 tot 31 oktober 2020

TIJDELIJKE TERRASUITBREDING

Belangrijk om te weten
Een bestaande terrasvergunning is niet nodig
Het is niet nodig dat je (horecabedrijf) al in het bezit bent van een terrasvergunning.
Als je volgens de noodverordening niet open kunt mag je ook geen terras, dat geldt ook voor
ondergeschikte horeca.
Werk samen als dat kan
Uitgangspunt is dat collectieve plannen vóór individuele initiatieven gaan. Ondernemers
kunnen zelf de beschikbare (schaarse) ruimte verdelen. Collectieve plannen moeten over
wel genoeg draagvlak beschikken en niet individuele ondernemers onredelijk benadelen. De
gemeente weegt de verschillende belangen af waaronder de redelijke verdeling van de
beschikbare ruimte.
Kosten
Voor de tijdelijke terrasuitbreiding worden geen leges in rekening gebracht.
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Hier moet je terras aan voldoen
Houd de omgeving toegankelijk
Er moet minimaal 1,5 meter vrij blijven van obstakels op het trottoir. Dit is de minimale afstand om
toegankelijkheid voor mindervaliden te garanderen. Als er voor voetgangers andere goede opties zijn
kan hier van worden afgeweken zodat het hele trottoir benut kan worden als tijdelijk terras. Op de
rijbaan moet minimaal 3,5 meter vrij blijven voor hulpdiensten en mindervaliden. Ook in autovrije/luwe
gebieden moet minimaal 3,5 meter ruimte overblijven voor de hulpdiensten.
Geplande activiteiten gaan voor
Dit geldt bijvoorbeeld voor de markt, vergunde standplaatsen en evenementen (wanneer deze weer
mogelijk zijn na 1 september).
Houd rekening met de buren
Door een tijdelijk terras neer te zetten ontneem je misschien het zicht op of bemoeilijk je de toegang
tot de winkel van je buren of ontstaat er ander ongemak voor hen. Vraag daarom je directe omgeving
wat ze van je plan vinden (draagvlaktoetsing). Deze draagvlaktoetsing willen we terugzien in de
aanvraag.
Normale verkeersstromen moeten mogelijk zijn
Tijdelijke afsluiting van straten (geheel, gedeeltelijk of in een bepaald tijdsblok) is bespreekbaar. Per
situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en of er voldoende draagvlak is voor de afsluiting.
Houdt wel rekening met een langere doorlooptijd.
(Het afzetten van straten kan naast een bord en hek ook inzet vergen van mensen die bij het hek
staan om mensen en/of voertuigen wel of niet door te laten. Afhankelijk van de locatie kan dit
betekenen dat er hekkenbewaarders of erkende verkeersregelaars ingezet moeten worden.)
Een terras op eigen terrein is toegestaan
Als dit de parkeerplaats van het (horeca)bedrijf betreft moet je zorgen dat de ruimte voor het parkeren
nog wel voldoende is en in goede banen wordt geleid.
In bepaalde gevallen zijn eigen terreinen niet geschikt om een terras te plaatsen, bijvoorbeeld als het
terras voor te veel overlast voor omwonenden kan zorgen. Twijfelt u of uw eigen terrein geschikt is
voor een terras neem dan contact met ons op.
Afstand tot horecazaak (de aanvrager) is maximaal 30 meter
Ruimte is nu eenmaal schaars. En de een kan meer ruimte benutten voor terrasuitbreiding dan de
ander. Wijkt je situatie af? Geef dat aan in je aanvraag.
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Zo vraag je het aan

Stap 1
Maak een voorstel, aan de hand van de bovengenoemde richtlijnen.
Stap 2
Mail je, of jullie, voorstel naar: kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl met als onderwerp “aanvraag
tijdelijke terrasuitbreiding”
De aanvraag wordt getoetst aan de spelregels. Dit is ook de grond voor toezicht en handhaving.
Dit hebben we nodig:






Gegevens van de aanvrager (NAW, telefoonnummer, welke horeca-inrichting(en), etc.);
Draagvlaktoetsing (Geef aan hoe je de directe omgeving in je plannen hebt betrokken en of er
draagvlak is voor je terrasuitbreiding en eventuele wegafsluiting);
Een duidelijke situatietekening;
Gewenste periode (begin- en einddatum)
Geef aan op welke wijze je rekening houdt met drukte.

Stap 3
Je ontvangt zo snel mogelijk een digitaal akkoord op je aanvraag.
(Er hoeft dus geen vergunningstraject te worden doorlopen).

Afwijkende ideeën zijn welkom en bespreekbaar. Maar houd rekening met een langere doorlooptijd.
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Aanvullende regels

De veiligheid van iedereen staat voorop
Je bent verplicht hier op toe te zien
(verantwoordelijkheid van de ondernemer). Om
de loopstromen van gasten op en rondom het
terras in goede banen te leiden raden we aan
om gastheren en –vrouwen in te zetten.
Hanteer de geldende RIVM-richtlijnen
Voor dit moment betekent dat: terrassen met
zitplaatsen waarbij 1.5 meter afstand tot elkaar
wordt gehouden.
De horeca verkoopt gastvrijheid, het is niet de
bedoeling dat zelfbediening plaatsvindt.
Opruimen terras
Als het tijdelijke terras niet in de weg staat
hoeft het aan het einde van de dag niet
verwijderd te worden. Wel dienen de
terrasmeubelen zodanig opgeruimd te worden
dat mensen na sluitingstijd geen plaats meer
kunnen nemen op het terras.
Looproutes en belijning
We raden je aan maatregelen te treffen voor
publieksbegeleiding op het terras, bijvoorbeeld
door het aanbrengen van looproutes en
belijning op straat.
Alleen zitplaatsen
Op terrassen zijn enkel zitplaatsen toegestaan,
er mag niet gebruik gemaakt worden van staof bartafels.

Zorg voor voldoende toiletten
Extra terras betekent mogelijk extra bezoekers.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor voldoende
toiletvoorzieningen.
Muziek
Op het terras mag geen muziek ten gehore
gebracht worden. Er mag geen
geluidsapparatuur staan of levende muziek ten
gehore gebracht worden zonder ontheffing.
Overkappingen, zonwering en verwarming
Parasols en terrasheaters zijn toegestaan, mits
zij niet verankerd zijn in de grond. Partytenten
of andersoortige overkappingen zijn niet
toegestaan.
Toezicht en handhaving
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.
Als er sprake is van overlast wordt
gehandhaafd. De verruimde
terrasmogelijkheden zijn nadrukkelijk een
privilege en geen recht. Als jij je niet aan de
spelregels houdt, kun je dit privilege weer kwijt
raken.
Sluitingstijd terrassen
Met uitbreiding van de terrasruimte wordt een
extra belasting gelegd op de woonomgeving.
Daarom blijven de reguliere sluitingstijden voor
terrassen van kracht.
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Disclaimer
We leven in onzekere tijden. Het kan zijn dat de in de toekomst soepeler wordende maatregelen toch
weer onvoldoende blijken te zijn om de verspreiding van het virus te beperken en dat strengere
maatregelen nodig zijn. Begrijpelijkerwijs vervalt dan wellicht de mogelijkheid om het terras tijdelijk te
vergroten in de openbare ruimte.
Wij willen je er op wijzen dat in de normale situatie (zonder virus) de reguliere
(vergunnings)procedures gelden voor het aanvragen van een terras. Als je overweegt om dit tijdelijke
terras later voort te zetten dan wordt je plan getoetst aan de geldende regels. Neem daarvoor contact
met ons op.
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