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Bijlage Aanvullende eisen terrassen 
 
Terrassen  
 

1. Voor hulpdiensten als brandweer, politie en ambulance moet in voetgangersgebieden een 
vrije doorgang van tenminste 350 cm in een rechte lijn gegarandeerd zijn. In straten met een 
verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 
150 cm in een rechte lijn gehanteerd.  

2.  De drank- en voedselverstrekking op terrassen moet direct vanuit het daar bijhorende 
bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct 
verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding.  

3. De terrassen mogen slechts direct aan of voor de gevel van het bij behorende bedrijfspand 
worden geplaatst.  

4. Parasols (zonder zijflappen) mogen slechts worden toegepast, indien deze een semi-
permanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Parasols 
mogen niet groter zijn dan het vergunde terras, moeten inklapbaar zijn en mogen niet in de 
grond verankerd zijn zonder schriftelijke toestemming van de gemeente. In de afgelopen 
jaren is het assortiment en met name de omvang van de parasols flink gegroeid. Met het oog 
op deze ontwikkeling wordt het mogelijk om, in overleg met de gemeente, parasols te 
verankeren in de grond. Indien tot plaatsing wordt overgegaan zonder voorafgaand overleg 
komt eventuele hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de ondernemer. In geval 
van gemeentelijke toestemming mogen eventuele obstakels van de verankering enkel 
gedurende het toegestane seizoen aanwezig zijn.  

5. Terrasafscheidingen zijn slechts toegestaan, indien deze haaks en in een rechte lijn geplaatst 
worden tegen de gevel van het bij behorende bedrijfspand. Deze mogen maximaal 1.50 m 
hoog zijn en vanaf één meter hoogte transparant; of maximaal 1.80 m hoog en volledig 
transparant. Terrasafscheidingen moeten wegneembaar zijn en mogen niet zonder 
gemeentelijke toestemming in de straat of aan de wegverharding bevestigd worden.  

6. Het terras mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk doen op het 
doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden 
toegebracht aan de weg.  

 
Aanvullende eisen vergunningsvrije terras  
 

1. Het terras ligt niet in een voetgangersgebied;  
2. Het terras ligt op de stoep, direct aan de gevel;  
3. Het terras is niet dieper dan de helft van de breedte van de stoep;  
4. Er blijft minimaal 1,5 meter vrije/obstakelvrije doorgang over op de stoep.  
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Aanvullende eisen eilandterras  
 
Terrasafscheidingen zijn niet toegestaan bij eilandterrassen, tenzij er sprake is van aantoonbare 
ernstige windhinder en alleen bij solitaire eilandterrassen. In deze specifieke situaties zijn 
terrasschotten toegestaan. Aan de plaatsing zijn echter de volgende afwijkende voorwaarden 
verbonden:  
 

1. de schotten mogen vanaf de grond gemeten maximaal 1,50 meter hoog zijn;  
2. de schotten dienen volledig transparant te zijn en te blijven (bijv. beplakking en bekladding 

dienen door de ondernemer te worden verwijderd);  
3. de schotten mogen niet in de straat of aan de wegverharding bevestigd worden;  
4. de schotten mogen geen reclame dragen;  
5. de schotten mogen alleen geplaatst worden gedurende de periode dat het terras 

geëxploiteerd wordt;  
6. verzoeken voor het mogen plaatsen van terrasschotten worden om advies aan de ACOR 

voorgelegd  
 
 
Aanvullende eisen parkeerplaatsterras  
 
Vergunningen voor parkeerplaatsen worden alleen gegeven in straten die onderdeel uitmaken van 
de hoofdwinkelstructuur, zoals benoemd in de door de raad vastgestelde detailhandelsmonitor, 
alsook in de Lange Houtstraat, Groenewegje, Dunne Bierkade en Bierkade.  
 
Verder vindt er altijd een toets op verkeersveiligheid en parkeerdruk plaats (parkeerdruk binnen 200 
meter loopafstand van locatie aanvraag terras onder de 90%). Vergunningen op parkeerplaatsen 
worden verleend in die gevallen waar een terras op het trottoir niet mogelijk dan wel erg beperkt 
(minder dan 1,50 m diep) is.  
 
Terrasschotten zijn bij parkeerplaatsterrassen toegestaan aan de rijbaanzijde en aan beide koppen 
van het terras, maar niet aan de trottoirzijde. De maximale hoogte van de schotten is 90 cm.  
 
 
Aanvullende eisen terrasboten  
 
In verband met de bereikbaarheid van en het zicht op terrasboten kan afhankelijk van de 
parkeerdruk maximaal één parkeerplaats op de kade ter hoogte van de terrasboot vergund worden 
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