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Nadere regels m.b.t. terrassen volgens artikel 2:10 lid 3 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening, 

zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Brunssum d.d. 4 juli 2011 nr. 9769 

 

Inleiding 

Terrassen brengen sfeer en zorgen voor een vriendelijke en gezellige uitstraling. Er zijn een aantal regels die de 

horeca-ondernemer voor zijn terras in acht moet nemen. Deze regels worden gesteld met het oog op het streven 

naar kwaliteit van de openbare ruimte en vanuit het motief om hinder en overlast door terrassen te voorkomen. 

In deze regels is rekening gehouden met de specifieke beleidsregels die gelden voor terrassen in het 

promenadegebied, zoals opgenomen in het Beheerplan Promenade, en de afspraken die met de ondernemers zijn 

gemaakt voor de terrassen op het Lindeplein. De hierna volgende regels over omvang en inrichting zien niet op 

terrassen welke op eigen (privé) terrein, niet zijnde de openbare ruimte, zijn gesitueerd. 

 

Het begrip terras  

In artikel 2:27 van de APV wordt het begrip terras nader gedefinieerd. In vrijwel alle gevallen wordt een terras 

ingericht bij een horeca-onderneming. In de APV wordt hiervoor de term openbare inrichting gebruikt.  

1. Onder openbare inrichting wordt verstaan: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin                

    bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden 

   geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. 

2. Onder een  openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere             

    aanhorigheden. 

3. Een terras is een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel daarvan waar sta- of                           

    zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen geschonken of spijzenvoor       

    directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.  

 

Melding 

Degene, die een terras wil exploiteren of wijzigingen wil aanbrengen in een bestaand terras, dient dit tevoren te 

melden bij het College van burgemeester en wethouders. Bij de melding wordt vermeld: 

- de naam en het adres van de exploitant en de locatie van het terras; 

- de afmeting van het terras;  

- de indeling en de uitvoering van het terras;  

- en de periode(n) waarin het terras zal worden geëxploiteerd. 

 

Degene, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regels in het bezit is van een terrasvergunning wordt 

geacht een melding te hebben gedaan zoals in deze regels bedoeld. 

 

Omvang van het terras. 

1. Voor houders van een terrasvergunning op het moment van inwerkingtreding van deze regels gelden de 

afmetingen zoals vastgelegd in de laatst afgegeven terrasvergunning met situatieschets. 

2. Terrassen mogen zich niet uitstrekken buiten de gevelbreedte van het horecapand. 

3. Het terras dient zodanig te worden ingericht dat voetgangers niet in hun vrije doorgang worden gehinderd. 

Hiertoe dient de terrashouder minimaal 1.20 meter, gerekend vanaf de rijbaan, vrij te houden van obstakels.  

4. Voor terrassen in het promenadegebied wordt, met in achtneming van het gestelde in het Beheerplan 

Promenade, de maximaal toegestane omvang van het terras in overleg met de melder op grond van diens 

concrete melding vastgesteld; 

Voor horecaondernemers gevestigd aan de westzijde van de Kerkstraat/Promenade (oneven huisnummering) 

bestaat de mogelijkheid om ook de tegenover het horecapand gelegen “meubileringszone” als terras in 

gebruik te nemen, met inachtneming van het gestelde in het Promenadebeheersplan. In dit geval is 

ingebruikneming van de “meubileringszone” uitsluitend toegestaan voor zover en voor zolang de zakelijk 

belanghebbende van het aan de “meubileringszone” grenzende pand schriftelijk aangeeft hiertegen geen 

bezwaar te hebben. 

5. Voor terrassen op het Lindeplein wordt, met inachtneming van de regels die gelden voor het Lindeplein de 

omvang van het terras in overleg met de melder op grond van diens concrete melding vastgesteld 

6. In het Promenadegebied zijn in de winterperiode (1 oktober tot 1 april) alleen terrassen toegestaan voor 

zover deze gelegen zijn in de in het Beheerplan Promenade beschreven “etalagezone”, direct aansluitend aan 

het betreffende horecapand. 
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Inrichting van het terras 

7. De terrasinvulling mag geen permanent karakter hebben. 

8. Het aanbrengen van een vloer of vloerbedekking op de verharding is niet toegestaan. 

9. Parasols mogen niet de afmetingen van het terras overschrijden, waarbij een eventuele voetgangersdoorloop 

vrij gehouden dient te worden van parasoldoek. Zij dienen wegneembaar en inklapbaar te zijn. Parasols die 

meerdere tafels beslaan dienen door  middel van in de verharding ingelaten kokers te worden gefundeerd. 

Alle verankeringen worden in overleg met de gemeente aangebracht. Indien de parasol wordt verwijderd, 

dient de gebruikte verankering te worden afgedicht Voor terrassen gelegen aan het Lindeplein geldt dat 

combinaties van meerdere typen parasols niet is toegestaan.  

10. Een zonnescherm mag worden aangebracht, mits op een deugdelijke wijze aan de gevel bevestigd. Het 

zonnescherm moet inklapbaar zijn. 

11. Het aanbrengen van verwarming is uitsluitend toegestaan indien deze aan de gevel wordt aangebracht. Op 

het aanbrengen van terrasverwarming is de Brandbeveiligingsverordening van toepassing. Hierin worden o.a. 

eisen gesteld ten aanzien van typegoedkeuring, aansluitingen en  periodieke keuringen. Voor de 

Brandbeveiligingsverordening: zie www. brunssum.nl . 

12. Voor het Lindeplein geldt dat het terrasmeubilair van riet, rotan of kwalitatief naturel gekleurd kunststof 

dient te zijn. Het plaatsen van statafels op het terras is niet toegestaan. Ook tappunten mogen niet worden 

geplaatst. 

13. Ten behoeve van het afschermen van het terras zijn terrasschotten toegestaan. Deze terrasschotten moeten 

voldoen aan de redelijke eisen van welstand (passend in de omgeving, geen schreeuwende kleuren). Voor het 

Lindeplein geldt dat de terrasafscheidingen maximaal tot 0,80 cm ondoorzichtig mogen zijn. Daarboven 

dienen ze transparant te zijn. 

 

Openstelling terras 

14. Het terras mag, met uitzondering van het onder 6 bepaalde, het gehele jaar worden opengesteld 

15. Voor terrassen gelegen aan de Rumpenerstraat, het Lindeplein en het Promenadegebied zijn de 

openingstijden gelijk aan die van de horecabedrijven, zijnde van maandag tot en met donderdag tot 2.00 uur 

en van vrijdag tot en met zondag tot 03.00 uur. 

Voor overige locaties geldt een openstelling tot maximaal 23.00 uur. 

16. Indien, na beëindiging van de openstelling, het terrasmeubilair wordt verwijderd, dan dient dit te worden 

opgeslagen tegen de gevel van het pand met een maximale diepte van 1 meter en een maximale hoogte van 

1,8 meter, dan wel binnen het horecapand.  

17. Het terras en de directe omgeving dienen dagelijks te worden schoon gemaakt. 

 

Overig 

18. De horeca-ondernemer is verplicht de schade, die hij aan gemeente-eigendommen toebrengt, te vergoeden en 

verder al die maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht, om te voorkomen, 

dat schade wordt toegebracht aan gemeente-eigendommen of eigendommen van derden. 

19. Aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van politie of brandweer, dan wel overige bevoegde ambtenaren, 

dienen te worden opgevolgd. 

20. Bij bijzondere evenementen kan door het college van burgemeester en wethouders worden bepaald, dat voor 

een bepaalde periode geen terras is toegestaan, dan wel andere regels gelden. 

 

Ontheffing 

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de regels. 

 

Hardheidsclausule 

In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist het college van burgemeester en 

wethouders. 

 


