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Nadere regels terrassen 
Samenvatting  
 

Inleiding 
Deze nadere regels zijn van toepassing op terrassen van horecabedrijven in de stadscentra en 
horecagebieden.  De nadere regels bestaan uit algemene voorschriften voor de locatie en omvang 
van terrassen, de vrije doorgang voor verkeer, voetgangers en hulpdiensten, en de sluitingstijden.    
 
Bij vaststelling en van kracht worden van deze nadere regels is het beleid voor terrassen (december 
2009) ingetrokken. Alleen de nadere regels zijn van toepassing op terrassen in de openbare ruimte. 
 
Dit document is slechts een samenvatting van de vastgestelde nadere regels. De volledige tekst van 
de nadere regels is opgenomen in het document “Gebruik van de openbare ruimte; terrassen: 
Nadere Regels”. Deze nadere regels zijn openbaar en worden op verzoek verstrekt. 

Het toepassingsgebied van nadere regels in de openbare ruimte 
De nadere regels zijn alleen op hoofdlijnen bepaald en gelden voor àlle terrassen in de winkelcentra 
en horecagebieden,  ook de terrassen die zijn gevestigd in een gebied dat niet onder het beheer van 
de gemeente valt.  Het gaat bij deze nadere regels om het ‘gebruik van de openbare ruimte’.  Een 
ruimte is openbaar als het gebied deel blijft uitmaken van de doorgaande route en vrij toegankelijk is 
voor verkeer (incl. voetgangers).  Ook als een (winkel) straat in de nachtelijke uren is afgesloten blijft 
het onder het ‘openbaar gebied’ vallen.  Het overdekte deel van Het Lelycentre (Weversstraat) is 
daar een voorbeeld van.  Gedurende de dag is het gebied openbaar toegankelijk.  Er is geen 
toestemming nodig om er te zijn… Je bent er juist van harte welkom! 
De APV, en dus de nadere regels, is van toepassing op alle openbare wegen, want de APV is van 
toepassing op alle wegen in de zin van de Wegenverkeerswet (en daar vallen openbare wegen ook 
onder), mits het gaat over wegen die voor het openbare verkeer open staan. Daaronder is ook te 
begrijpen een voetgangersweg, zoals je die aantreft in bijvoorbeeld het Stadshart (De Wissel). 
 
Tijdelijke terrassen behorend bij evenementen of festiviteiten vallen buiten de werking van 
onderliggende nadere regels. Terrassen bij sportkantines en het crematorium Ölandhorst vallen 
eveneens buiten de werking van deze nadere regels. Het doel van de nadere regels is het bevorderen 
van de toegankelijkheid van de winkelcentra en horecagebieden (voor hulpdiensten en bezoekers), 
bevorderen van de leefbaarheid van de centra en de veiligheid van de terrassen.  Het reguleren van 
terrassen bij sportkantines en crematorium, evenementen en festiviteiten gaat dit doel voorbij. 

Definitie terrassen 
Een terras is een gedeelte van het openbaar gebied, dat aansluit op of behoort bij een 
horecagelegenheid. Op een terras worden door het bijbehorende horecabedrijf consumpties 
geserveerd voor direct gebruik, of kunnen de bij het betreffende horeca afgehaalde consumpties 
direct worden genuttigd. Men kan er in de open lucht  zitten. Het terras  wordt voornamelijk gebruikt 
bij mooi weer. Men kan er van het weer genieten, maar ze zijn ook geliefd omdat men daar naar 
voorbijgangers kan kijken. Bezonning en ligging (zicht op activiteit) zijn daarom belangrijk voor het 
succes van een terras. 
 
Een terras is meestal ingericht met tafels en stoelen, soms ook met picknicktafels, statafels of  alleen 
met stoelen of banken. Een trend is om op terrassen lazy couches of Fat Boys te plaatsen. Vaak zijn er 
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parasols, al of niet door de klanten zelf in en uit te klappen. Bij regen gecombineerd met warm weer 
doen parasols ook wel dienst als paraplu.  

Toegankelijkheid van de straten 
Ten behoeve van de levendigheid en gezelligheid in de stadscentra mag elke ondernemer (horeca-
inrichting of verlofbedrijf) een terras plaatsen als daarbij aan de in deze nadere regels gestelde eisen 
wordt voldaan. De grootte van het terras is afhankelijk van de toegankelijkheid van het openbare 
gebied. In sommige straten zal dat betekenen dat er slechts een terras van 1,5 meter breedte, of 
helemaal geen terras mogelijk is. De afmetingen van het terras is dus afhankelijk van de situatie ter 
plaatse. 
Bij de totstandkoming van de nadere regels zijn de volgende regels en aanbevelingen betrokken: 

- ASVV 2004 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom); 
- Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid; 
- Brandbeveiligingsverordening; 
- Verkeersplan Stadshart (15 maart 2007, afbeelding 9 ‘Routes brandweer en ambulance’) en 

brandweerroutes Lelycentre. 

Elektriciteit op terraseilanden 
Er zijn mogelijkheden om elektriciteitsaansluitingen op terraseilanden aan te brengen. Elektra op de 
terrassen is handig voor bijvoorbeeld verlichting of terrasverwarming.  Ondernemers kunnen bij de 
gemeente (Ingenieursbureau- Werkvoorbereiding en Uitvoering) een vergunning aanvragen voor het 
hebben van kabels in openbaar gebied. Zij dienen bij de aanvraag een tekening in 3-voud (schaal  
1:500) te voegen waar op staat aangeven waar zij de kabel willen hebben. De “Algemene bepalingen 
voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen in de door de gemeente 
Lelystad beheerde gebieden” alsmede de daarin genoemde herstelkosten regeling zijn hierop van 
toepassing.  

Hardheidsclausule 
Uitzonderingen op de nadere regels worden altijd apart beoordeeld en worden voorgelegd aan het 
college.  Deze hardheidsclausule is in ieder geval van toepassing op het sluitingsuur van terrassen 
tijdens evenementen maar kan bijvoorbeeld ook worden toegepast om in afwijking tot de nadere 
regels een andere terraslocatie te realiseren. Verzoeken om de hardheidsclausule toe te passen 
dienen goed gemotiveerd te zijn. Niet gemotiveerde verzoeken worden niet in behandeling 
genomen. 
 
Verzoeken om de hardheidsclausule toe te passen kunnen worden gezonden aan: 
Het College van Lelystad 
Postbus 91 
8200 AB  Lelystad 
Vermeld in het onderwerp van het verzoek:  “gebruik openbare ruimte voor terrassen, toepassing 
hardheidsclausule Nadere Regels”. 

 



10 

 

 

Nadere regels terrassen in Lelystad 
Deze algemene regels gelden voor alle terrassen in het openbaar gebied, met uitzondering van 
terrassen bij sportkantines en het crematorium, en met uitzondering op tijdelijke terrassen ten 
behoeve van evenementen en festiviteiten. 

 
Locatie van terrassen 
Nadere regel  1 
Potentiële terrashouders melden zich bij de gemeente, die bepaalt of ter plekke voldoende ruimte is 
voor een terras.  Een terras wordt pas opgesteld nadat van gemeentewege daarvoor een akkoord is 
gegeven in de vorm van een situatietekening en als daarvoor van gemeentewege  terrasafbakening is 
aangebracht. Indien het een locatie betreft waar uit de bestrating blijkt wat de terraslocatie is, 
(duidelijk wat de locatie en de grootte van het terras is) kan de terrasafbakening achterwege blijven. 
Een situatietekening (door de gemeente gemaakt) volstaat dan. 
 
Nadere regel 2 
 Een terras bevind zich alleen vóór de eigen gevel of op een terraseiland in het verlengde van de 
eigen gevel. Een terras wordt niet opgesteld voor een gevel van een andere onderneming. Een terras 
mag geen vluchtwegen of bluskranen blokkeren.  
 
Nadere regel  3 
 Op brandweerroutes wordt minimaal  4 meter breedte zonder hoogtebeperking vrijgehouden. 
Op locaties waar geen route voor brandweervoertuigen is vastgesteld geldt een vrije ruimte van 
minimaal 3 meter breedte. Op drukke plaatsen (grote doorgang van voetgangers) wordt meer ruimte 
vrijgehouden. Dit is ter beoordeling van de beheerder van de openbare ruimte. 
Indien een terras onder arcades is opgesteld dient daar een strook van minimaal 2 meter vrij te 
blijven voor de doorgang van winkelend publiek en bijvoorbeeld scootmobiels. Een terras langs een 
weg wordt minimaal 0,6 m van de stoeprand geplaatst. 
 
Nadere regel  4 
De terrassen en de terrasafscherming mogen de door de gemeente aangebrachte  terrasafbakening 
niet overschrijden.  
 
Positie terrassen tijdens marktdagen en evenementen 
Nadere regel  5 
Terrassen in het marktgebied (Stadshart) moeten de openingstijden aanpassen aan de markt.  
 
Nadere regel  6 
Terrassen (inclusief terrasafscherming) in het marktgebied, die niet gedurende de marktopenstelling 
open zijn, moeten elke vrijdagavond worden opgeruimd (worden verwijderd van het marktgebied) 
en mogen pas weer worden geplaatst nadat de markt is opgeruimd. 
 
Nadere regel  7 
Een terras tijdens marktdagen in het marktgebied wordt niet toegestaan zonder dat er 
overeenstemming is met de marktmeesters.  
 
Nadere regel 8 
De tijdelijke terrassen op de pleinen Agoraplein en Stadhuisplein wijken voor evenementen, tenzij 
met de organisator van het evenement anders wordt overeengekomen. 
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Uitstraling 
Nadere regel  9 
Het terras moet schoon, heel en veilig zijn en 
er netjes en kwalitatief goed uitzien. Het 
meubilair moet heel, veilig en goed 
onderhouden zijn. Onstabiele plastic 
tuinstoelen, bijvoorbeeld zoals hiernaast is 
afgebeeld,  zijn niet toegestaan. 
 
Nadere regel 10 
Attributen zoals een biertap of barbecue zijn 
op een terras niet toegestaan. 
 
Nadere regel  11 
Reclame (alleen bedrijfsgerelateerde merken) 
mag alleen op de onderste meter van de 
terrasafscheiding worden aangebracht, 
evenals op de parasols.  
 
Nadere regel  12 
Een terras mag niet de uitstraling hebben van 
een tent of marktkraam, bijvoorbeeld zoals 
hiernaast is afgebeeld. 

 
 

 
Terrasafscherming 
Nadere regel 13 
De terrasafscheiding mag maximaal 2.00 meter hoog zijn, waarbij minimaal de bovenste meter 
transparant is.  De hoogte van een vergunningplichtige terrasafscherming is afhankelijk van de 
bestemmingsplanvoorschriften. 
 
Nadere regel  14 
De afscherming mag niet definitief aan de ondergrond worden bevestigd, maar moet op een of 
andere manier demontabel zijn.  
 
Nadere regel  15 
Terrasafscherming moet op verzoek van de gemeente worden verwijderd ten behoeve van 
herbestraten, kabels en leidingen e.d.  en indien het gebruik van de openbare ruimte dit vereist . 
 
Nadere regel  16 
Gebruikers van het openbare gebied en gebruikers van het terras mogen niet over een schermvoet 
kunnen struikelen. De uitstekende delen (aan de voet van de schermen) moeten zo klein en plat 
mogelijk zijn.  
 

Veiligheid  
Nadere regel  17 
Het gehele terras, inclusief terrasmeubilair, moet voldoen aan eisen van brandveiligheid. 
Brandkranen, andere bluswatervoorzieningen en brandpreventieve voorzieningen (zoals 
aansluitpunten van droge blusleidingen en andere voorzieningen) moeten te allen tijden bereikbaar 
zijn voor blusvoertuigen. Er mogen geen losse gasflessen op het terras aanwezig zijn. 
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Nadere regel  18 
Verwarmingstoestellen worden zodanig geplaatst dat bezoekers deze onmogelijk omver kunnen 
lopen. 
 
Nadere regel  19 
Ongebruikte parasolvoeten moeten worden verwijderd , bevestigingsmaterialen mogen niet uit de 
grond steken.  
 
Nadere regel  20 
Tijdens evenementen nabij het terras en tijdens de viering van Koninginnedag worden op het terras 
géén consumpties in glaswerk geserveerd. 

 
Voorkomen van schade 
Nadere regel  21 
De terrashouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen 
dat de gemeente Lelystad dan wel derden als gevolg van het gebruik van het terras schade lijden. De 
kosten voortvloeiende uit het herstellen van schade aangebracht aan het terrein en de onmiddellijke 
omgeving daarvan zullen bij de terrashouder in rekening worden gebracht.  
 

Sluitingsuur terrassen 
Nadere regel  22 
Het sluitingsuur van terrassen is gelijk aan het sluitingsuur van de horecazaak, doch uiterlijk 24:00 
uur. Na 24:00 uur mogen geen terrasgebruikers meer op het terras aanwezig zijn. De burgemeester 
kan op grond van artikel 2:30, eerste lid, van de APV beperkingen opleggen met betrekking tot het 
sluitingsuur van terrassen. 
 
Nadere regel  23 
Ten behoeve van evenementen (bijvoorbeeld Koninginnedag) is het mogelijk het terras langer 
geopend te hebben. Hiervoor is expliciet toestemming nodig van het college.  

 
Opruimen terras na sluitingstijd 
Nadere regel 24 
De terrashouder zet na sluiting van het terras het terrasmeubilair zodanig vast dat bezoekers en 
voorbijgangers er niet op kunnen zitten en deze niet verwijderd of verplaatst kunnen worden.  
 
Nadere regel 25 
De terrashouders zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het terras.  De gemeente is niet 
aansprakelijk voor vernieling, diefstal of schade anderszins.  
 
Nadere regel 26 
Bij het stapelen van meubilair wordt geluidsoverlast voorkomen.  
 
Nadere regel 27 
Indien het terras voor langere tijd dan twee weken (bijvoorbeeld de winterperiode) buiten gebruik is 
verwijdert de terrashouder het terras, inclusief terrasafscherming, van het openbaar gebied . 
 
Nadere regel 28 
Na het opruimen van het terras wordt het openbare gebied door de terrashouder schoon en heel 
achtergelaten. 
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Nadere regel 29 
De terrashouder moet het openbare gebied dat wordt gebruikt voor het plaatsen van een terras zelf 
schoonmaken en schoonhouden.  
 
Nadere regel 30 
De terrashouder houdt het gebied rond het betreffende terras vrij van verwaaide materialen 
afkomstig van zijn terras . 
 

Vervallen gebruiksrecht 
Nadere regel  31 
Wanneer een terraslocatie niet meer als zodanig wordt gebruikt vervalt het gebruiksrecht hiervoor.  
 
Nadere regel  32 
De exploitant meldt het uit gebruik zijn van het terras bij de gemeentelijke  frontoffice en verwijderd 
alle terrasmeubilair, parasols, parasolvoeten, terrasafscheiding en andere voor het terras 
aangebrachte voorzieningen. Terrashouder levert het in gebruik genomen openbare gebied schoon 
en heel op. 
 
Nadere regel  33 
Indien het openbaar gebied na opheffing van het terras beschadigd wordt opgeleverd, wordt het 
openbaar gebied in de oorspronkelijke staat teruggebracht op kosten van de terrashouder.  
 

Duurzame terrasverwarming 
Aan de hand van de geldende regels voor terrassen is het mogelijk dat terrassen zomer en winter 
open zijn. Als gevolg hiervan is er behoefte aan verwarming van de terrassen. Dat kost veel energie 
en is dus allesbehalve duurzaam. Het college heeft nog niet veel bevoegdheden  om het gebruik van 
terrasverwarmers aan banden te leggen. Enkel via het activiteitenbesluit kan worden gevraagd om 
voor deze terrasverwarmers de best beschikbare technieken te gebruiken. 
De ondernemers worden dan ook verzocht zeer terughoudend om te gaan met het inzetten van 
terrasverwarmers. Er zijn diverse manieren die (beproefd) ingezet kunnen worden om bezoekers van 
het etablissement aangenaam op het terras plaats te laten nemen zonder dat dit tot 
energieverspilling leidt.  
 
Indien terrasverwarming wordt toegepast, wordt door de terrashouder de volgende volgorde van 
terrasverwarming aangehouden: 
1. Passief verwarmen door middel van dekens, bodywarmers, etc; 
2.  Actief verwarmen door middel van een verwarmingstoestel, waarbij het volgende dringend 

wordt geadviseerd: 
- Geen gasverwarmers toepassen 
- Beperk warmteverlies op het terras 
- Inzet efficiënte technieken (best beschikbare techniek), hierbij kan worden gedacht aan 

stoelverwarmers met “aanwezigheidsdetectie”, gebruik infraroodstralers en inzetten groene 
stroom. 

 
 
 

 


