
Hoe werkt het?
Het reguleren van terrassen is nodig vanwege aspecten van 

openbare orde, verkeersveiligheid en voorkomen van over-

last. Daarnaast geven gemeenten vaak richtlijnen voor de 

ligging, materiaalgebruik en welk soort afscheidingen zijn 

toegestaan. 

Het afschaffen van de terrasvergunning vermindert de re-

geldruk voor horecabedrijven. Gemeenten kunnen de voor-

waarden voor de exploitatie van een terras vastleggen in al-

gemene regels in de APV. 

Tussenvormen
Grotere gemeenten hanteren vaak mengvormen door alleen 

voor grotere terrassen of terrassen in het kernwinkelgebied 

een vergunning te vragen. Andere gemeenten kiezen voor 

een terrasvergunning als onderdeel van de exploitatiever-

gunning met een eenvoudige (digitale) aanvraagprocedure. 

Deze tussenstap is al voordelig voor ondernemers, maar er 

zijn ook gemeenten die nog verder gaan en ook de exploita-

tievergunning niet meer in alle gevallen verplichten. 

In sommige gemeenten is de vergunning afgeschaft maar 

geldt er wel een meldingsplicht. Zo houdt de gemeente het 

overzicht en kan er gehandhaafd worden. En het is een ma-

nier om met ondernemers in gesprek te blijven.

Handhaven
Voor het handhaven van de regels maakt het niet uit of er 

wordt gewerkt met een vergunning of met algemene regels. 

In beide gevallen moet de ondernemer zich houden aan wat 

de gemeente voorschrijft. 

Hoe kan het beter?
Via algemene regels in de APV kunnen aspecten van openba-

re orde, verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast 

worden gereguleerd.

Openbare orde
Op grond van artikel 174 van de Gemeentewet is de burge-

meester bevoegd regels vast te stellen voor terrassen. Deze 

regels kunnen worden uitgewerkt in de APV. Het gaat bij-

voorbeeld om overlast en sluitingstijden. 

Sluitingstijd
•     Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en 

met vrijdag tussen ... uur en ... uur, en op zaterdag en zon-

dag tussen ... uur en ... uur (sluitingstijd).

•     Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers 
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geopend te hebben, of bezoekers in de inrichting te laten 

verblijven na sluitingstijd.

Verboden gedragingen
Het is verboden in een openbare inrichting:

•     de orde te verstoren;

•     zich te bevinden na sluitingstijd of gedurende de tijd dat 

de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een be-

sluit krachtens artikel 2:30, eerste lid;

•     op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan perso-

nen die geen gebruik maken van de zitplaatsen die aan-

wezig zijn op het terras;

Verkeersveiligheid en straatbeeld
De APV kan ook gebruikt worden om algemene regels te stel-

len aan ‘voorwerpen op de weg’, zo kunt u een terras immers 

ook beschouwen. In de modelverordening staat een regel 

die voorschrijft dat een bepaald gedeelte van het trottoir vrij 

moet blijven. Deze regel kunt u als uitgangspunt nemen en 

precies aanpassen aan de situatie in uw gemeente. Gemeen-

ten kunnen bovendien naar believen nadere regels stellen. 

Daarin wordt beschreven wat de voorwaarden zijn voor bij-

voorbeeld materiaalgebruik, meubilair en afscheidingen.

Voorwerpen op of aan de weg
•     Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te ge-

bruiken dan overeenkomstig de publieke functie daar-

van, indien:

•     het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de 

weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan be-

lemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vor-

men voor het beheer of onderhoud van de weg; of

•     het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

•     Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg 

is in ieder geval sprake wanneer niet tenminste een vrije 

doorgang van … m wordt gelaten op voetpaden en van …m 

op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.

•     Het college kan in het belang van de openbare orde of de 

woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien 

van terrassen, uitstallingen en reclameborden.

Voorbeelden
De gemeenten Zoetermeer, Breda, Den Haag en Haarlem 

hebben heeft de terrasvergunning geheel of gedeeltelijk af-

geschaft.


