Regels voor terrassen
Terrassen bij horecabedrijven brengen sfeer in de stad en zorgen voor een
vriendelijke en gezellige uitstraling. Er zijn een aantal zaken die de ondernemer voor
zijn terras in acht moet nemen.
Melding van een Terras
Degene die een terras wil exploiteren, meldt dit tevoren aan de burgemeester.
Bij de melding wordt vermeld:
- de naam en het adres van het horecabedrijf;
- de afmeting van het terras;
- de indeling en de uitvoering van het terras; en
- de periode(n) waarin het terras zal worden geëxploiteerd.
Voorwaarden voor het plaatsen van een terras
Het kan voorkomen dat een terras niet kan worden geplaatst. Bijvoorbeeld omdat er
simpelweg geen ruimte voor is. Een terras dient daarom te voldoen aan de voorwaarden
gesteld in het tweede lid van artikel 2.3.2 APV.
Wanneer een terras wordt geplaatst in overeenstemming met de voorwaarden gesteld in lid
2 wordt het verbod om een terras te voeren (lid 1) opgeheven en is het terras toegestaan.
Wanneer het terras is toegestaan ontvangt de horecaondernemer een door de gemeente
vastgestelde tekening van zijn terras.
Wanneer het terras niet voldoet aan de eisen van lid 2 krijgt de ondernemer een
gemotiveerde brief van de burgemeester waartegen bezwaar kan worden aangetekend.
Nadere regels aan het terras
Wanneer een terras is toegestaan, zijn er regels waaraan de ondernemer zich moet houden
zoals de sluitingstijden van de terrassen. Het college van burgemeester en wethouders heeft
in het belang van de openbare orde, veiligheid en gezondheid regels gesteld aan de
exploitatie van een terras.
Regels voor Terrassen
Openingstijden
•

Het terras mag niet worden geplaatst voor 09:00 uur. Het terras dient op zondag,
maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond te zijn opgeruimd en gesloten om
24.00 uur.

In de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag dient het terras om 01:00 uur
te zijn opgeruimd en gesloten.
Veiligheidseisen
•
•
•

•

De terrashouder dient voor voldoende ruimte te zorgen voor minder validen zodat
deze op een veilige manier gebruik kunnen maken van het terras.
De ingang(en) en nooduitgang(en) moeten vrij blijven van obstakels.
Indien het terrasmeubilair niet inpandig kan worden opgeslagen mag het blijven
staan. Het meubilair dient dan middels kettingen aan elkaar te worden vastgemaakt
teneinde ongewenste verplaatsingen te voorkomen.
Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en
bereikbaar zijn voor brandweer voertuigen.

•

•
•

•

Ten behoeve van het verkeer van hulpverlenende diensten moet er een doorgaande
route met een breedte van ten minste 3.50 meter en een hoogte van 4.20 meter
vrijgehouden worden.
Kabels en snoeren moeten indien deze over de vloer lopen, met goede plakstrips of
matten worden vastgeplakt en zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.
Tafels, stoelen, meubels en losse voorwerpen moeten zo zijn geplaatst dat een
voldoende aantal tussenpaden van ten minste 0,6 meter breed wordt vrijgehouden,
zodat een snelle en veilige ontruiming is gewaarborgd.
Alle aanwijzingen en bevelen van of vanwege de operationeel commandant van de
politie en de commandant van de brandweer, gegeven in het belang van de openbare
orde en/of veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Voorwerpen op het terras
•

•

•

Het is het toegestaan één reclamebord, zonder verlichting, op het terras te plaatsen.
Verdere reclame uitingen en andere voorwerpen op het terras zoals posters,
spandoeken, vlaggen en prullenbakken zijn verboden. (uitgezonderd zijn parasols en
tafelattributen zoals asbakken).
In het Stadshart zijn terrasschermen, plantenpotten of andere vormen van
terrasafscheiding niet toegestaan dan met uitzondering van de door de gemeente
geplaatste terrasafscheidingen.
Parasols mogen niet de afmetingen van het terras overschrijden, moeten inklapbaar
zijn en mogen niet in de grond zijn verankerd.

Overig
•

•
•

•

•

De maximaal toegestane omvang van het terras wordt in overleg met de ondernemer
op grond van diens concrete melding vastgesteld. Indien niet tot overeenstemming
wordt gekomen bepaalt de burgemeester de maximaal toegestane omvang van het
terras.
Drank- en voedselverstrekking moet direct vanuit de inrichting plaatsvinden,
tappunten en dergelijke op terrassen zijn niet toegestaan.
Het terras dient steeds een behoorlijke aanblik te bieden en het terrein mag niet op
enige wijze worden beschadigd. Er mogen geen voorwerpen in de grond worden
verankerd.
De terrashouder is verplicht de door de gemeente vastgestelde plattegrond van het
terras in de inrichting aanwezig te hebben en dient deze op verzoek onmiddellijk ter
inzage af te geven aan de ambtenaren van de regiopolitie Haaglanden en/of de
brandweer.
De terrashouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten
einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het
gebruik van het terras schade lijden. De kosten voortvloeiende uit het herstellen van
schade aangebracht aan het terrein en de onmiddellijke omgeving daarvan, zullen bij
de terrashouder in rekening worden gebracht.

