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Terrassen in de openbare ruimte,
particulier terrein en eigen terrein
Zaaknummer: Z21-000828
Documentnummer: ZD21005666
Horeca vervult een belangrijke economische, ruimtelijke en sociale functie in de Zundertse
samenleving. De gemeente vindt het belangrijk om de horecaondernemers de mogelijkheid te
bieden om hun terrassen tijdelijk uit te breiden en te faciliteren om extra inkomsten te genereren
in deze onzekere tijd van COVID-19 en de bijhorende maatregelen. Hiervoor zijn voorwaarden
opgesteld.
De wet- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid is leidend voor de mogelijkheid om terrassen te
plaatsen. Dat wil ook zeggen dat als daar aanleiding toe is, deze richtlijnen aangepast kunnen
worden. Uiteraard worden ondernemers daar dan over geïnformeerd.
Voorwaarden
1. De ondernemer of groep van ondernemers leveren op basis van deze richtlijnen een plan
aan met situatietekening op schaal via gemeente@zundert.nl, onder vermelding van het
zaaknummer: Z21-000828. Uit dit plan blijkt hoe het gebruik zal zijn, welke objecten
geplaatst worden en op welke manier de omgevingsdialoog heeft plaatsgevonden.
Eventueel gaat de gemeente met de ondernemer(s) in gesprek. Het gebruik mag pas
plaatsvinden na akkoord van de gemeente. In het geval er meerdere eet- en drinkgelegen
in de omgeving gevestigd zijn, moet er sprake zijn van een gezamenlijk plan.
2. De Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert en alle andere relevante
wetgeving is altijd van toepassing op de gehele inrichting, dus ook op de tijdelijke
uitbreiding.
De
voorwaarden
en
verplichtingen
uit
de
verleende
horecaexploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning blijven ook op het terras van
toepassing.
3. Het gebruik van extra ruimte wordt in ieder geval tot 1 november 2021 toegestaan.
4. Terrassen zijn voorbehouden aan reguliere horeca. We moeten gezamenlijk voorkomen dat
een terras of een gezamenlijk terras neigt naar een evenement.
5. Bij een aanvraag voor extra ruimtegebruik is geen sprake van een vergunning en worden
er geen extra kosten in rekening gebracht.
6. De begrenzing van het terras en de looproutes moeten duidelijk zijn. Tafels en stoelen
mogen niet buiten deze begrenzing of op looproutes worden geplaatst.
7. De toegang voor veiligheidsdiensten blijft te allen tijde gegarandeerd. Hiervoor geldt dat er
een obstakelvrije strook van ten minste 3,5 meter breed en met een doorrijhoogte van 4,5
meter vrij blijft. Nooduitgangen, brandputten en brandkranen blijven bereikbaar.
8. Op het terras mag geen muziek ten gehore gebracht worden. Er mag geen
geluidsapparatuur staan en er mag geen live muziek ten gehore worden gebracht zonder
toestemming van de gemeente.
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9. Er mag geen verandering worden aangebracht in de in gebruik gegeven grond en er mag
geen schade worden aangericht aan de bestrating.
10. Er mogen terrasvoorzieningen worden geplaatst, mits deze niet worden verankerd in de
openbare grond. Deze dienen na sluitingstijd of bij extreme weeromstandigheden te
worden ingeklapt/opgeborgen. Om een terras te plaatsen, waarbij voldoende bescherming
tegen weerinvloeden geboden wordt en waarbij voldoende geventileerd kan worden, zijn er
twee varianten mogelijk. Hierbij gelden de afzonderlijke voorwaarden:
Gevelterras
Bij een gevelterras (terras direct aan de gevel) kan gebruik gemaakt worden van een
parasol/zonnescherm/pagodetent. Het gevelterras mag aan maximaal twee zijden dicht
worden gezet met schotten van maximaal 150 cm hoog welke transparant zijn boven de 60
cm. Tussen de parasol/het zonnescherm en de schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte
te zitten voor voldoende ventilatie. In plaats van de schotten mogen verticale schermen
(tentdoeken) worden gebruikt die tijdelijk aan de parasol/zonneschermen kunnen worden
bevestigd. De schotten en verticale schermen dienen haaks geplaatst te worden aan de
gevelzijde.
Overterras
Bij een overterras (terras niet direct aan de gevel maar met een looproute er tussen) kan
gebruik gemaakt worden van een parasol/zonnescherm/pagodetent. Een overterras kan
aan maximaal drie zijden dicht worden gezet met schotten van maximaal 150 cm hoog
welke transparant zijn boven de 60 cm. Tussen de parasol/het zonnescherm en de schotten
dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.
In plaats van schotten kunnen aan twee zijden verticale schermen (tentdoeken) die tijdelijk
aan de parasol/zonneschermen kunnen worden bevestigd.
Voor zowel het gevel- als het overterras geldt dat:
Indien een terras aan de weg grenst er een obstakelvrije ruimte van 50 cm tussen de
weg en overkapping dient te zijn om aanrijschade te voorkomen.
Let op! Het kan zijn dat hiervoor dan nog ontheffingen, meldingen of vergunningen nodig
zijn.
11. Het verwarmen van het terras door middel van elektrische verwarmingstoestellen en
verwarmingstoestellen op gas is toegestaan na een toets op het Besluit brandveilig gebruik
en basishulpverlening overige plaatsen. Hiervoor zijn de volgende gegevens van belang in
het ingediende plan:
Gegevens tijdelijk bouwsel waarin de verwarmingstoestellen te komen staan;
Gegevens van verwarmingstoestellen (Productgegevens met gebruiksvoorschriften);
Wijze van opstelling verwarmingstoestel.
12. Weekmarkten, reeds verleende standplaatsen en evenementen (als deze mogelijk zijn) en
werkzaamheden in het openbaar gebied hebben voorrang. Dat betekent dat terrassen
hiervoor uiterlijk op de avond voorafgaand, verwijderd moeten worden. Ondernemers
worden hiervan op de hoogte gesteld.
13. Er mag geen terras worden geplaatst op fietsenstallingen, in openbaar groen of op en om
de handicaptenparkeerplaatsen en bushaltes.
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14. Openbare wegen zoals onder andere voet- en fietspaden moeten open blijven voor verkeer.
Fietsers en voetgangers moeten doorgang kunnen hebben, met inachtneming van 1.50
meter afstand van elkaar. Ook dient het terras 0.5 meter van de weg geplaatst te worden.
15. Wanneer het noodzakelijk is, kan een tap/buitenbar geplaatst worden voor gebruik door de
bezoekers op het terras.
16. De exploitant is verantwoordelijk voor een nette en veilige opslag van terrasmeubilair
buiten de openingstijden van het terras.
17. Openingstijden van de terrassen zijn van:

Maandag tot en met donderdag: van 08.00 uur tot 23.00 uur;

Vrijdag, zaterdag en feestdagen (gevolgd door een andere feestdag): van 08.00 uur tot
01.00 uur);

Zondag en feestdagen (gevolgd door een doordeweekse dag): van 08.00 uur tot 24.00
uur.
18. De ondernemer blijft verantwoordelijk voor wat er op het terras gebeurd. Het eerste
aanspreekpunt bij klachten is dan ook de ondernemer. De uitbreiding van het terras kan
alleen plaatsvinden als de openbare orde en veiligheid te allen tijde blijft gewaarborgd.
19. Aanwijzingen van het college van burgemeester of wethouders, een toezichthouder van de
gemeente, politie of brandweer moet de exploitant altijd en onmiddellijk opvolgen.
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