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Beleidsregel Tijdelijke uitbreiding horecaterrassen 

 

 

Artikel 1 Definities 
Openbare inrichting: De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin tegen 
vergoeding dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe 
consumptie worden bereid of verstrekt.  
Horecabedrijf: Onder een horecabedrijf worden in ieder geval verstaan: een hotel, 
restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.  
Terrasmeubilair: Stoelen, banken, (sta-)tafels, niet verankerde parasols en 
dergelijke, niet verankerde terrasschotten, uitstallingen waaronder menuborden en 
plantenbakken, en alle overige objecten die op het terras geplaatst zijn ten dienste 
van het terras en/of het overige deel van de openbare inrichting. 
 
Artikel 2  Toepassingsbereik 
Terrassen behorende bij horecabedrijven welke beschikken over een geldige 
exploitatievergunning dan wel Alcoholwetvergunning. De terrasuitbreidingen zijn 
alleen mogelijk op of in de nabijheid van de bijbehorende openbare inrichtingen. 
 
Artikel 3 Het indienen van een aanvraag 

1. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website. In de aanvraag wordt 
vermeld: 

a. Gegevens van de onderneming (naam, adres, telefoonnummer 
waarop aanvrager bereikbaar is); 

b. Kenmerk van de DHW-vergunning (indien DHW-vergunning is 
verleend); 

c. Plattegrond met maatvoering van het tijdelijke terras; 
d. Vermelding van eventuele objecten die op dit terras worden geplaatst; 
e. Eventueel toestemming van de eigenaar van de grond waarop het 

terras wordt geplaatst. 
2. Ontheffingen die in 2020 zijn verleend, worden automatisch verlengd, tenzij 

dit wordt aangegeven. 
3. Indien meerdere aanvragen worden gedaan voor uitbreiding van een terras 

op dezelfde locatie, zoals bijvoorbeeld een plein, zullen ondernemers 
onderling afspraken moeten maken over de verdeling van de beschikbare 
ruimte.  

 
Artikel 4 Terrassen op het strand 

1. Terrassen op het strand kunnen worden geplaatst zonder ontheffing, indien 
wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. Terrassen op het strand waarbij de strandopgangen en loopstroken 
worden vrijgehouden in verband met hulpdiensten; 

b. Het terras wordt uitgebreid voor het paviljoen richting de zee; 
c. Het terras op 1,5m afstand vanaf de loopstrook wordt geplaatst; 
d. Het terras mag niet leiden tot onveilige of onwerkbare situaties. 
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Artikel 5  Toetsingskader 
Aanvragen worden getoetst aan artikel 1:8 van de Algemene plaatselijke 
verordening. Er wordt in ieder geval meegewerkt aan de volgende situaties: 
- Terrassen op parkeerplaatsen waar de parkeerdruk laag is, waarbij de 

parkeerplaats(en) niet worden gebruikt ten behoeve van laden en lossen, 
gehandicaptenparkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen; 

- Terrassen op groenvoorzieningen waarbij bescherming van het milieu 
voldoende gewaarborgd kan worden; 

- Terrassen die voldoen aan de AVV Terrassen 2015; 
- In overige situaties wordt gekeken of maatwerk kan worden geleverd. 
 
Pleinen, grasvelden en andere openbare ruimten bieden bij uitstek ruimte voor 
andere activiteiten, denk bijvoorbeeld aan cultuur en speelruimte voor kinderen, en 
zullen dan ook nooit geheel als terras gebruikt worden. 
 
Artikel 6 Terrasmeubilair 

1. Terrasschermen, terrasoverkapping, tent of heaters dienen te worden 
beschouwd als onderdeel van de openbare inrichting als bedoeld in de Apv 
Beverwijk 2019; 

2. Terrasmeubilair zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze beleidsregel mag 
geplaatst worden. Hiervoor gelden de regels uit de AVV Terrassen Beverwijk 
2015. Indien terrasschermen, overkappingen, tenten en heaters worden 
geplaatst, moet dit worden aangevraagd. De aanvraag zal dan worden 
getoetst aan de constructieve veiligheid, brandveiligheid en ventilatie volgens 
de Ministeriële regeling Omgevingsrecht en het Bouwbesluit 2012; 

3. Het gebruik van de terrasschermen, de terrasoverkapping, tent en heaters 
dienen in overeenstemming te zijn met de actuele landelijke richtlijnen en het 
Bouwbesluit. De aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van deze 
regels. 

 
Artikel 7 Beslistermijn 

1. In beginsel gelden de algemene regels omtrent besluitvorming, zoals bepaald 
in afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht.  

 
Artikel 8 Voorwaarden ontheffing 

1. Voor iedere ontheffing gelden in ieder geval de volgende voorwaarden: 
a. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van de ontheffing, indien de 

landelijke maatregelen dit toestaan; 
b. Het terras moet op 1 oktober 2022 verwijderd zijn, tenzij anders wordt 

aangegeven; 
c. Na gebruik moet de locatie in dezelfde staat worden achtergelaten; 
d. Schade aan andermans of gemeentelijke eigendommen door het terras 

worden op u verhaald; 
e. Aanwijzingen van ambtenaren van politie, brandweer of gemeente 

beverwijk moeten direct en stipt opgevolgd worden; 
f. Zorg ervoor dat deze ontheffing in het horecabedrijf aanwezig is en dat u 

deze altijd kunt laten zien aan de ambtenaren als genoemd in lid 6; 
g. Er moet ten minste 0,5m tussen het terras en de weg vrij blijven; 
h. Voorbijgangers moeten 1,5m afstand kunnen houden van het terras om 

veilig over straat te kunnen; 
i. Brandkranen en dergelijke moeten voldoende worden vrijgehouden, zodat 

de brandweer hier direct gebruik van kan maken; 
j. Er moet altijd voldoende ruimte vrij blijven voor hulpdiensten; 
k. In- en/of uitgangen moeten altijd bereikbaar blijven; 
l. Omwonenden moeten kunnen genieten van voldoende nachtrust. Het is 

daarom niet toegestaan op maandag tot en met vrijdag tussen 23:00 en 
07:00 uur een uitgebreid terras geopend te hebben. Op zaterdag en 
zondag geldt dit tussen 00:00 en 07:00 uur. Indien de landelijke regels 
strenger zijn, dienen deze regels te worden gevolgd. Voor de 
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oorspronkelijke terrassen (welke zijn opgenomen in de 
Alcoholwetvergunning dan wel exploitatievergunning) gelden de 
openingstijden uit de Apv; 

m. Het is niet toegestaan muziekgeluid af te spelen op het uitgebreide terras 
na 22:00 uur; 

n. De terrasinrichting moet flexibel verplaatst kunnen worden wanneer deze 
niet gebruikt wordt; 

o. Er moet rekening worden gehouden met andere ondernemers en 
standplaatshouders; 

p. Wannneer horecaondernemers gebruikmaken van dezelfde openbare 
ruimte, bijvoorbeeld hetzelfde plein, zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk 
voor deze terrassen; 

q. Mocht door voortschrijdend inzicht en nieuwe ervaringen blijken dat 
nieuwe instructies gewenst zijn, bijvoorbeeld bij ongewenste drukte of 
overlast, dan behoudt het college zich het recht deze instructies toe te 
passen; 

 
Artikel 9 Terrassen op gemeentegrond 
Indien bij de uitbreiding van het terras gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond, 
wordt deze betreffende grond in bruikleen ‘om niet’ gegeven voor de duur van deze 
beleidsregel.  
 
Artikel 10  Handhaving  
Bij overtreding van de ontheffing en/of deze beleidsregel kan handhavend worden 
opgetreden. Bij klachten kunnen extra voorwaarden en beperkingen worden 
opgelegd. Bij constatering van een eerste overtreding krijgt de ondernemer een 
waarschuwing. Bij constatering van een tweede overtreding volgen extra 
voorwaarden en/of beperkingen. Bij constatering van een derde overtreding zal het 
uitgebreide terras moeten worden  verwijderd. 
 
Artikel 11 Overgangsregeling 
Eerder gedoogde terrasuitbreidingen worden zonder tegenbericht van de aanvrager 
automatisch verlengd, mits geen klachten zijn ontvangen over de terrasuitbreiding. 
Aanvragers krijgen een nieuwe ontheffing toegestuurd op basis van de eerder 
ingediende aanvragen. Indien de aanvrager wijzigingen wilt aanbrengen of 
terrasoverkappingen, tenten of heaters wilt plaatsen, zal hij of zij hier opnieuw een 
aanvraag voor moeten indienen. 
 
Artikel 12 Citeertitel 
Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel tijdelijke uitbreiding 
horecaterrassen” 
 
Artikel 13 Inwerkingtreding 
Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 14 Vervaldatum 
Deze beleidsregel geldt tot en met 1 oktober 2022, tenzij deze wordt verlengd. 
 


