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1. Inleiding 
 
Bij het formuleren van een nieuw terrassenbeleid hoeven we niet helemaal van voren af 
aan te beginnen. In de procedure bij de totstandkoming van het horecabeleid  zijn de 
bestuurlijke visie over en de context waarbinnen het terrassenbeleid wordt ontwikkeld al 
nadrukkelijk en uitvoerig aan de orde geweest. Onderdeel van die procedure was ook een 
inspraakprocedure welke in 2007 heeft plaatsgevonden. De horecanota is uiteindelijk op 
22 januari 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij deze besluitvorming is het 
terrassenonderdeel heel expliciet uit het nieuwe horecabeleid geschrapt omdat het 
vaststellen van het terrassenbeleid een exclusieve bevoegdheid is van de burgemeester 
waarover de raad niet bevoegd is te besluiten.  
 
De geschetste context en visie omtrent de inrichting en vormgeving van terrassen is het 
uitgangspunt waarmee de burgemeester met de branche  overeenstemming bereikte om 
gezamenlijk feitelijk invulling te geven aan het nieuwe terrassenbeleid dat vanaf 2009 
actueel wordt.  
 
De context en de visie zijn in bijlage 2 uitgewerkt in hele concrete toetscriteria, welke in 
principe voor alle terrassen gelden. 
 
 
2.  Visie 
 
De inrichting van een terras is  enerzijds in principe de verantwoordelijkheid van de 
ondernemer. Hij moet ervan doordrongen zijn dat het terras beeldbepalend is of kan zijn 
voor de omringende openbare ruimte. Anderzijds is het de verantwoordelijkheid van de 
gemeente om de kwaliteit van die openbare ruimte en het karakter van de historische 
binnenstad van Maastricht te waarborgen. Een goed samenspel tussen ondernemer en 
overheid levert meerwaarde aan de kwaliteit van de openbare ruimte.  
 
De visie omtrent de inrichting van een terras en het samenspel tussen ondernemer en 
overheid kan in een tweetal begrippen kernachtig worden omschreven: 
 

1. ruimte geven waar het kan; 
2. richting geven waar het moet; 

 
 
V1 ad 1 ruimte geven waar het kan 
 
De inrichting van het terras als zodanig is een verantwoordelijkheid van de ondernemer. 
Hoeveel stoelen en tafels hij binnen de vastgestelde terrasgrenzen wil plaatsen is in 
principe zijn eigen keuze. Dat geldt ook voor accessoires als menuborden, terminals etc., 
als hij de inrichting maar binnen de afgesproken kaders en uitgangspunten blijft. Dat wil 
dan bijv. zeggen dat er een meubilairkeuze wordt gemaakt uit goedgekeurde modellen.   
 
V2 ad 2 richting geven waar het moet 
 
Een locatie moet geschikt zijn voor gebruik ten behoeve van terrasexploitatie hetgeen 
aan meerdere aspecten wordt getoetst zoals: veiligheid, openbare orde,  
stedenbouwkundige omgeving, bestemmingsplan, (openbare) functies van de locatie, 
algemeen belang, (doelmatige) gebruiksfuncties en -mogelijkheden, ongehinderde 
doorgang (CROW), landelijke en gemeentelijke wetgeving/ beleid en wat dies meer zij. 
Het spreekt voor zich dat bijv. de bereikbaarheid voor hulpdiensten altijd gegarandeerd 
moet zijn.  
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V3 Op locaties waar een onevenwichtige verhouding dreigt te ontstaan tussen 
oppervlakte ingenomen door één of meerdere terrassen ten opzichte van de omgeving, 
kan de burgemeester de terrasoppervlakte beperken. 
 
In de horecanota is bepaald dat bij winkelondersteunende horeca geen terras is 
toegestaan. 
Een vestiging of uitbreiding van terrassen in een voetgangersgebied is niet toegestaan. 
Uiteraard worden bestaande afspraken gerespecteerd met inachtneming van de 
overgangsbepalingen. 
 
De openbare ruimte heeft een veelvoud aan functies, noodzakelijk  voor het goed 
functioneren van de (binnen)stad. Veel van deze functies nopen tot een bepaalde 
inrichting van de openbare ruimte, al dan niet vergezeld van een bepaalde “aankleding” 
(verkeersborden, telefooncellen bushaltes, parkeerplaatsen, groen,  etc. etc). De 
openbare ruimte is schaars. Er moeten voortdurend prioriteiten worden gesteld en 
keuzes gemaakt. Het inrichten van een terras moet passen binnen deze veelheid van 
functies en daarmee harmoniëren.  
V4 Daaruit volgt dat niet iedere plek in de stad geschikt is voor het inrichten van een 
terras.  
 
Ten aanzien van verwarming is het uitgangspunt dat gevelverwarming in relatie tot 
winterterrassen mogelijk blijven en dat t.z.t.  moet worden aangesloten aan de landelijke 
visie inzake terrasverwarming. Vanzelfsprekend wordt ruimte gelaten voor innovatieve 
concepten binnen de beleidskaders. 
 
Schotten passen in principe niet op een terras  omdat een terras een deel is van de 
openbare ruimte en daarvan deel moet blijven uitmaken. Het plaatsen van schotten, 
anders dan als windvang aan de gevel, is slechts mogelijk als nut, noodzaak en kwaliteit 
worden aangetoond.  
 
V5 Seizoensindeling 
 
Seizoensindeling onderstreept de tijdelijkheid van een terras. Maar ook de 
verschillende functies van de openbare ruimte in de verschillende 
seizoenen, zoals de kerstmarkt e.d. 
Buiten het zomerseizoen is de beleving van open en lege pleinen voor de 
bewoners en bezoekers, het andere waardevolle aspect van deze stad. 
 
Vergunning regulier seizoen: 15 februari tot en met 15 november 
Vergunning Winterseizoen  : 16 november tot en met 14 februari 
 
 
3. Context 
 
De investeringen van de gemeente Maastricht, de ondernemers en projectontwikkelaars 
in de verbetering van de kwaliteit van de binnenstad, zowel in de monumenten, de 
nieuwbouw als in de openbare ruimte, dragen bij aan de vergroting van de 
aantrekkingskracht van de stad. De bezoekersstromen nemen toe en Maastricht is 
landelijk en in de Euregio een toonaangevend voorbeeld van hoe een historische stad op 
kwalitatief hoogwaardig niveau verleden en heden met elkaar weet te verbinden. Vooral 
door de in het oog springende inrichting van de openbare ruimte schept de gemeente 
een klimaat waarin de horeca nieuwe mogelijkheden krijgt voor de exploitatie van haar 
ondernemingen. De afgelopen jaren is in Maastricht de ruimte voor  terrassen 
substantieel toegenomen. De terrassen zijn daarmee mede  beeldbepalend geworden 
voor de stad. In combinatie met de zuidelijke ligging van Maastricht dragen deze 
terrassen sterk bij aan het imago van de stad. Maastricht staat in Nederland en de 
Euregio als terrasstad op een toppositie.  
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Het rendement van deze investeringen van de gemeente in de pleinen en straten van de 
stad wordt gemaximaliseerd als de horecaondernemers, waar nodig gezamenlijk, hun 
verantwoordelijkheid nemen voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van deze 
openbare ruimte. Kwaliteit heeft hierbij zowel betrekking op de veiligheid, 
toegankelijkheid en duurzaamheid, als op de esthetische aspecten van de opbouw en 
inrichting van terrassen. Op hoofdlijnen worden kaders ten aanzien van de ruimtelijke en 
tijdelijke begrenzing van terrassen en de veiligheid, toegankelijkheid, functionaliteit en 
esthetiek ervan gesteld. Door het verlenen van vergunning wordt uitvoering gegeven aan 
dit beleid.  
 
 
C1 Definitie van een terras 
 
Wat verstaan we in Maastricht onder een terras: 
 
Een terras is de sensatie van het buiten zitten, het beleven van de openbare ruimte.  Een 
terras is een ruimte in de openlucht, meestal in de openbare ruimte, met uitsluitend 
zitgelegenheid, waar men kan uitrusten of iets consumeren. Het terras heeft een tijdelijk 
karakter en is weersafhankelijk.  
 
 
Twee soorten terrassen 
 
We kennen twee verschijningsvormen van terrassen:  ensembles en solitaire terrassen.  
In het eerste geval is er sprake van meerdere min of meer aaneengesloten gesitueerde 
gevel- of/en pleinterrassen van verschillende horecagelegenheden. De pleinterrassen 
zijn: Vrijthof, St. Amorsplein, Markt,  OLV plein, Bassin en Maasboulevard.  
Ensembles vragen om een samenhang in de uitstraling. Deze terrassen moeten dan ook 
worden ingericht op basis van een totaalplan.  
Bij solitaire terrassen ontbreekt een visuele samenhang omdat solitaire terrassen 
aansluiten aan een enkele horecagelegenheid of in onderlinge samenhang te gering van 
omvang zijn om van een ensemble te kunnen spreken. Het spreekt voor zich dat deze 
terrassen wel moeten passen in de ruimtelijke omgeving van de betreffende locatie.  
 
 
C2 uitgangspunten 
 
Voor beide verschijningsvormen van deze terrassen geldt dat zij moeten voldoen aan vijf 
algemene uitgangspunten: 

- veiligheid/doelmatigheid 
- tijdelijkheid,  
- functionaliteit 
- esthetiek, 
- duurzaamheid. 

 
C3 De burgemeester beslist op een aanvraag omtrent de afmeting en het inrichten van 
een terras. Hij kan bij afwijkingen van dit beleid geadviseerd worden door de politie en 
intern door de diverse vakafdelingen en door de Brandweer. Met de Welstandscommissie 
zal alleen ruggespraak worden gehouden als er van extreme concepten sprake is.  
 
Voor zowel solitaire terrassen als ensembles geldt dat zij moeten voldoen aan esthetische 
eisen. Deze eisen zijn contextgevoelig. De eisen die aan een terras in het beschermd 
stadsgezicht, natuurgebieden en stedenbouwkundige projecten worden gesteld, zullen 
verschillen van de eisen die aan een terras daarbuiten worden gesteld. 
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Wat betreft het aspect esthetiek formuleren wij de volgende algemene kaders ten 
aanzien van de inrichting van terrassen: 
- het zicht op waardevolle gevels mag niet (hinderlijk) belemmerd worden, 
- de geleding van en daarmee de zichtlijnen op de afzonderlijke panden moeten   

gerespecteerd worden, 
- bij ensembles moet de inrichting van afzonderlijke terrassen passen binnen een 

totaalconcept. 
- ook binnen een ensemble is er ruimte voor individuele profilering.  
 
Achterliggende gedachte hierbij is dat men “Maastricht” overal in Maastricht moet 
kunnen beleven.  
 
 
 
4. de wijzigingen ten opzichte van het vorige beleid 
 
Aan de visie en de context van het nieuwe terrassenbeleid wordt invulling gegeven door 
het aanbrengen van een aantal essentiële wijzingen ten opzichte van het tot nu toe 
geldende beleid: 
 

1. De geldigheidsduur van de terrasvergunning wordt verlengd van 3 naar 5 jaar.  
2. Verlenging vergunning bij ongewijzigde situatie is sterk vereenvoudigd; 
3. De terrasvergunning wordt heel expliciet zaaksgebonden in plaats van 

persoonsgebonden, hetgeen betekent dat bij wisseling van de exploitatie 
gedurende de geldigheidsduur van de vergunning geen nieuwe terrasvergunning 
meer hoeft te worden aangevraagd; 

4. De feitelijke inrichting wordt in principe aan de exploitant overgelaten, mits de 
keuzes passen binnen de vastgestelde bandbreedtes. Dus geen maximum aantal 
stoelen meer, meer variatie in materiaal en kleuren, grotere parasols (van 3x3 
naar 4x4), geen tussenruimte tussen parasols;  

5. advisering door Welstandscommissie alleen in extreme gevallen;  
6. mogelijkheid tot aanbrengen van bekabeling onder de grond t.b.v. verlichting. 

 
Met deze maatregelen beoogt de gemeente met name om de administratieve lasten voor 
de exploitanten, de kosten en de tijd die het aanvragen van een vergunning met zich 
meebrengen, aanzienlijk te verlagen. 
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de inrichting van het terras wordt 
nadrukkelijker bij de exploitant neergelegd waardoor hij veel meer vrijheid krijgt tot 
inrichting van het terras. 
 
 
Vastgesteld te Maastricht, 25 november 2008  
 
De Burgemeester van Maastricht, 
 
 
 
 
 
Drs. G.B.M. Leers 
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Bijlage 1 
 
 
1.1 De aanvraag van de vergunning 
 
Een vergunningaanvraag voor een terras wordt ingediend bij de gemeente, team 
Vergunnen, Postbus 1992, 6201 BC Maastricht op een daartoe vastgesteld 
aanvraagformulier. 
1 - Bij de aanvraag worden de volgende stukken overgelegd: 

• situatietekening van het terras - met details zoals bomen, relatie tot de 
bebouwing, lichtmasten, schotten en maatvoeringen; 

• kleurenfoto’s van terrasmeubilair, parasols (incl. afmeting) en eventuele 
opstallen; 

• Nadere informatie over de wijze van opslag van het terrasmeubilair regulier én 
bij vakantie, grootschalige evenement etc.  

2 - Voor de aanvraag van een terrasvergunning worden legeskosten in rekening gebracht 
conform de tarieventabel van de legesverordening. 

 
N.B. De bijlagen bij de aanvraag behoeven niet te worden bijgevoegd als het een 
ongewijzigde verlenging van een eerder verleende vergunning betreft. 

 
 
1.2 De verleende vergunning 
 
1 - de verleende terrasvergunning is zaaksgebonden. Indien gedurende de 

geldigheidsduur de exploitatie wisselt, blijft de terrasvergunning bestaan; 
2 - Een tekening op schaal van het terras maakt integraal deel uit van de  

terrasvergunning; 
3 - Op basis van het vergunde aantal m² wordt bij gebruik van gemeentegrond precario 

geheven. Het precariotarief is gedifferentieerd opgebouwd, hetgeen inhoudt dat de 
hoogte van het tarief per locatie verschillend is. 

 
 
1.3 De duur van de vergunning 
 
1 - De terrasvergunning wordt verleend voor 5 jaar1 (met een voorbehoud op 

(toekomstige) wijzigingen in de infrastructuur) en minimaal voor één regulier seizoen 
bij bijzondere omstandigheden zoals (beoogde) gemeentelijke reconstructie, 
onderhoud, projecten; 

2 - De terrasvergunning eindigt op het moment dat de exploitatie van de betreffende 
horeca-inrichting wordt beëindigd dan wel wordt onderbroken voor zover dat moment 
valt binnen de geldende geldigheidsduur van 5 jaar; 

3 - De terrasvergunning eindigt van rechtswege als de vergunninghouder niet meer 
beschikt over een geldige drank- en horecavergunning en/of een geldige 
exploitatievergunning; 

4 - Vergunning regulier seizoen: 15 februari tot en met 15 november 
   - Vergunning winterseizoen  : 16 november tot en met 14 februari 
 
 
 1.4 De terrasvergunning bij evenementen 
 
De terrasvergunning wordt verleend onder het voorbehoud dat, in het geval van 
grootschalige evenementen op eerste aanzegging door de burgemeester doch tenminste 
2 kalenderweken voorafgaand, het terras gedurende de periode waarop het grootschalige 

                                                 
1 Uitgifte van een tijdelijke vergunning van maximaal enkele weken behoort onder bepaalde omstandigheden,  
in uitzondering op wat regulier van toepassing is en onder voorwaarden, tot de mogelijkheden. 
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evenement plaatsvindt niet mag worden geplaatst. Bij evenementen kan deze periode 
tevens de op- en afbouw van de activiteit beslaan. 

  
In de daartoe verleende evenementenvergunning wordt op de bijbehorende 
inrichtingstekening aangegeven of al dan niet, én op welke wijze, het vergunde terras in 
openbare ruimte wordt ingericht.  
 
In voorkomende gevallen wordt het voorstaande tevens van kracht bepaald bij 
werkzaamheden van Gemeentewege.2 

                                                 
2 Indien het noodzakelijk blijkt tijdelijke wegwerkzaamheden uit te voeren of een evenement op een 
terraslocatie te organiseren tijdens het terrasseizoen, dan kan de gemeente voor het aantal (alleen hele 
kalenderweken of een veelvoud van weken) bij niet genoten terrasuitstalling, precario in mindering brengen op 
de aanslag. Hiertoe dient de vergunninghouder ten tijde van de werkzaamheden/ evenement een verzoek in te 
dienen bij het team Vergunnen/VTH. Het verzoek dient in de regel meeondertekend te worden door een 
gemeentelijk opzichter. Dit verzoek wordt door het team Vergunnen naar het team Belastingen van de 
gemeente Maastricht doorgeleid. 
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Bijlage 2 
 

 
2 De toetscriteria 
 
 
2.1 Algemene bepalingen (bruikbaarheid van de weg) 
 
1. Een locatie moet geschikt zijn voor gebruik ten behoeve van terrasexploitatie hetgeen 

aan meerdere aspecten wordt getoetst zoals: veiligheid, openbare orde,  
stedenbouwkundige omgeving, bestemmingsplan, (openbare) functies van de locatie, 
algemeen belang, (doelmatige) gebruiksfuncties en -mogelijkheden, ongehinderde 
doorgang (CROW), landelijke- en gemeentelijke wetgeving/ beleid en wat dies meer 
zij. 

2. Op locaties waar, na inachtneming van voornoemde voorwaarden, een onevenwichtige 
verhouding dreigt te ontstaan tussen oppervlakte -ingenomen door één of meerdere 
terrassen- ten opzichte van de omgeving, kan de burgemeester de het 
terrasoppervlakte beperken. 

3. Wanneer de hoofdactiviteit van het betreffende pand detailhandel is (in de winkel 
worden niet-alcoholische dranken en voor directe consumptie geschikte eetwaren al 
dan niet tegen betaling worden aangeboden)  behoort terrasvoering aan de openbare 
weg niet tot de mogelijkheden (winkelondersteunende horeca, art. 5.1.2. 
Horecanota). 

4. Geen nieuw vestiging of uitbreiding van (bestaande) terrassen in een 
voetgangersgebied. 

 
 
2.2  Veiligheid 
 
Om de uiterste grenzen van een terrasexploitatie vast te leggen worden eisen gesteld 
aan een veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg voor alle gebruikers: 
 
De ongehinderde doorgang op een locatie wordt mede bepaald door: 
1- Voetgangersdoorloop ten behoeve van ongehinderde voetgangersstromen, vaak in 

twee richtingen. Hieraan ligt richtlijn 177 van CROW ten grondslag: 
- Minimale vrije doorgang 1,50 tot 2,40 meter; 
- De maximale doorgang wordt bepaald door de intensiteit van de 

voetgangersstromen en de functies van onderhavige locaties. 
2- Vrije doorgang voor hulpverleningsdiensten:3 De richtlijnen van de Nederlandse 

vereniging voor brand- en rampenbestrijding liggen hieraan ten grondslag,  aangevuld 
met een advies van de regionale Brandweer. 

- Minimaal 3,50 meter op een recht stuk weg; 
- Minimaal 4,50 meter bij een korte doorsteek en/of flauwe bocht; 
- Bij entree/uitgang van wegen en in scherpe bochten wordt bij berekening de 

verplichte vrije ruimte vastgesteld, de zgn. draaicurve4; 
- De toegang tot een bouwwerk dient tot op 10 meter bereikbaar te zijn met een 

blusvoertuig (Bouwverordening art. 2.5.3.). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Ambulances, Brandweer, Politie en verzorgingsverkeer 
4 Deze voorwaarde wordt in een bredere zin doorgevoerd, tbv  (stads)bussen en vrachtwagens 
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2.3. Verschijningsvorm:    
 
Zoals in de visie is toegelicht zijn er twee verschijningsvormen van terrassen: 
 
1- Solitair (alléén of nagenoeg alleen gelegen);  
2- Ensembles (aaneengesloten of nagenoeg aaneengesloten terrassen) met een visuele 

samenhang. Deze terrassen hebben een verschijningsvorm met één gezamenlijke 
uitstraling. 

Bij de ensembles dient door alle betrokken ondernemers (in overleg met de gemeente) 
een totaalplan te worden opgesteld. In een dergelijk plan moet de ensemblewerking van 
de terrassen naar voren komen, alsmede de wijze waarop de ondernemers zich 
individueel kunnen onderscheiden (bijvoorbeeld binnen een kleurenpallet). De variaties 
bij aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten terrassen zijn gericht op onderlinge 
profilering. 
 
Zowel solitaire terrassen als ensembles kunnen zich als volgt manifesteren: 
 
2.3.1 Gevelterrassen:  
 
1.  binnen eigen gevelgrenzen direct aansluitend aan de voorgevel om een voortdurend 

zicht op het terras vanuit de inrichting te garanderen; 
2.  binnen eigen gevelgrenzen met een doorloop langs de gevel of door het terras5. De 

doorloop wordt in voorkomende gevallen bepaald door de ter plaatse geldende 
infrastructuur en vereiste ongehinderde doorgang.  

 
2.3.2 Terrassen op bijzondere locaties, zoals pleinen: 
 
1.  terughoudend beleid en afhankelijk van de geschiktheid van de locatie. Het algemeen 

belang en de functies van de locatie zijn hier mede leidend; 
2.  bij geschiktheid van de locatie als genoemd onder 1, gelden de  navolgende 

voorwaarden:  
- terraslocatie ligt recht tegenover of ter hoogte van de gevel van de inrichting dan 

wel in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting; 
- er is vanuit de inrichting ongehinderd zicht op de gang van zaken op het 

betreffende terras; 
- er is een zo kort mogelijke, directe en logische route voor bediening op het terras; 
- verkeersonveilige situaties moeten worden voorkomen. 

 
 
2.3.3 Binnenterrassen  
 
Het plaatsen van een terras op eigen terrein en niet geplaatst in de openbare ruimte 
(alleen te bereiken door de inrichting) kan in sommige gevallen worden toegestaan, 
bijvoorbeeld als het bestemmingsplan zich hier niet tegen verzet en er geen hinder of 
overlast ontstaat voor de omgeving van deze terrassen. Bij de beoordeling dient 
ondermeer een geluidsrapport (geluidsoverlast bij gebruik van het terras) van een 
erkend akoestisch bureau te worden overgelegd. 6 

                                                 
5 Op last van de brandweer worden gevelterrassen (al dan niet met doorloop) tot maximaal 10 meter uit de gevel beperkt. Bij 
terrassen die dieper worden gegund, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het gevelterras minimaal 4 meter diep is en er vervolgens 
een vrije ruimte van tenminste 3,50 meter ten behoeve van brandweervoertuigen wordt gegarandeerd. Marginale afwijkingen 
worden voorgelegd aan de Brandweer. 
6
 De exploitant moet een verzoek tot exploitatie “binnenterras”  indienen bij de gemeente om op grond van het 

Activiteitenbesluit van de milieu wetgeving (BARIM)  en bestemmingsplan een mogelijke exploitatie te kunnen 
toetsen. Mogelijkerwijs houdt het voeren van een binnenterras een vergunningsplicht op andere gronden dan 
APV in (zie  begripsomschrijvingen “weg” artikel 1.1 APV). Concreet betekent dit dat het terras alleen via de 
Horeca-inrichting te betreden is. Terrassen op eigen terrein maar aan de openbare weg zijn - gedurende de 
periode dat zij vanaf de openbare weg toegankelijk zijn (bijv. door openen van hekken) wél vergunningsplichtig 
in de zin van de APV 2.1.5.1) 
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2.4 .   inrichting en uitstraling van terrassen 
 
 
2.4.1 Terrasmeubilair  
 
1. Het terrasmeubilair bij ensembles (meerdere min of meer aaneengesloten gesitueerde 
gevel- en/of pleinterrassen met een visuele samenhang) dient op elkaar te zijn 
afgestemd. 
Alle meubilair moet in ieder geval passen binnen het toegekende terrasoppervlak. 
 
2. Meubilair (stoelen en tafels) wordt gekozen uit de goedgekeurde modellen. 

 
 
2.4.2 Accessoires 
 
Bij de inrichting van een terras kan uitsluitend het gebruik van een of meer onderstaande 
accessoires worden toegestaan binnen de grenzen van het terras, mits dat in de 
verleende vergunning als zodanig wordt vermeld: 
 
1 Schotten als windvang aan de gevel 

- maximaal 1,50 meter diep en haaks op de gevel; 
- maximaal 1,50 meter hoog waarvan het gedeelte vanaf 1 meter transparant; 
- verplaatsbaar en verwijderbaar; 
- reclame maximaal 5 % op het gedeelte tot 1 meter. 

 
2 Schotten niet direct aan de gevel: 

- aantonen nut en noodzaak 
- kwalitatief hoogwaardig 

 
3 Plantenbakken  

- Totale hoogte inclusief beplanting maximaal 1 meter; 
-  oppervlaktemaat per bak  niet > 0,20 m². 

 
4 menubord 

- niet bevestigd aan gevel, bomen, lantaarnpalen e.d.; 
- maximaal 1 meter hoog. 

 
5 serveermeubel  

- ondergeschikt en passend binnen gekozen inrichting van het terras zonder 
reclamevoering. 

 
6 Accessoires welke in ieder geval niet zijn toegestaan: 

- Buitentappunt; 
- Vlonders; 
- muziek-  en geluidsapparatuur in de buitenruimte; 
- bevestiging van accessoires in bomen, lantaarnpalen, verkeersborden etc. 

 
 
2.4.3 Verwarming en verlichting 
 
Mede in overweging nemende de wet Milieubeheer, het Activiteitenbesluit (BARIM), het 
Natuur en Milieuplan 2030 waarin Maastricht zich conformeert aan de Kyotodoelstelling,  
alsmede de op 16 oktober 2007 door de Raad aangenomen motie “Klimaatneutrale 
gemeente” en de op 31 januari 2008 in het Europese Parlement aangenomen oproep om 
terrasverwarming in de hele Europese Unie te verbieden, heeft de gemeente Maastricht 
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besloten om tijdens het gebruik van het terras (i.c. verlichting en verwarming) het 
energiegebruik in de openbare ruimte tot een minimum te beperken. 
 
 
1 Verwarming 
 
Het verwarmen van een terras (in de buitenruimte) is uitsluitend toegestaan voor het 
aan de gevel ingerichte terras. De elektrische-, infrarood- en gasverwarming (alleen via 
aansluiting op het gasdistributienetwerk) aan de gevel wordt toegestaan met voeding 
vanuit de inrichting7. Het gebruik van gasflessen (waaronder paddestoelen) is verboden. 
 
 
 2 Verlichting  
 

- Bekabeling uitsluitend ondergronds, na vestiging van een erfdienstbaarheid- 
(uitsluitend door eigenaar pand en rechtstreeks via de heer L. Gossieau OBM/ Vastgoed - 
zakelijk recht); 

- geen aanstraling gehele terras vanuit één lichtbron; 
 
 
 
2.4.4 Beschutting 
 
 
1 zonneschermen/ luifels  
 
Zonneschermen en luifels aan de gevel van de horeca-inrichting maken geen deel uit van 
de terrasvergunning. Zonneschermen en luifels maken deel uit van het bouwwerk waarin 
de inrichting is gevestigd, zodat voor het aanbrengen en veranderen (verdoeken) van 
zonneschermen en luifels een bouwvergunning moet worden aangevraagd. 
 
 
2 Parasols 
 

 Om de identiteit van de individuele horecaonderneming te waarborgen en overlap naar 
belendende terrassen of overkapping van de doorgang en rijbaan te voorkomen, wordt 
gekozen voor een maximale maatvoering en het vrijhouden van zichtlijnen, waarborgen 
van afstanden in uitgeklapte toestand van de parasols. 

 
a - parasols moeten ’s nachts worden ingeklapt; 
b - Een parasol in uitgeklapte toestand mag de ongehinderde doorgang, buurterras en/of 

rijbaan nooit overdekken/overlappen; 
c - parasols mogen in uitgeklapte toestand geen grotere maatvoering hebben dan 

ongeveer 4 bij 4 meter, dan wel geen grotere doorsnede hebben dan 4,5 meter (de 
totale oppervlakte van een parasol mag niet meer dan ca. 16 m² bedragen). De 
maximale maatvoering blijft altijd afhankelijk van het toegewezen terrasoppervlak8. 

d - De maximale hoogte van de parasol is tot maximaal de 1e verdiepingsvloer van  de 
onderhavige horeca inrichting; 

e - bij het einde van het terrasseizoen dient het parasolputje op maaiveldniveau naar 
behoren te worden afgedekt. 

 
 

                                                 
7 Voor het aanbrengen van een gasverwarming en/of verlichting aan de gevel dient een daartoe strekkende 
bouwvergunning - èn als het een monument betreft ook een monumentenvergunning - te zijn verleend. 
8 Bij het vaststellen van de maximale oppervlakte van een parasol is uitgegaan van een overkapping van 4 

tafels met ieder vier stoelen.  
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en9: 
f - de afstand van parasol tot de buitengrens van het terras bedraagt tevens minimaal 25 

cm.;  
- de parasols zijn in één lijn opgesteld (t.b.v. ongehinderde zichtlijnen); 
- de parasols zijn vervaardigd van tentdoek of gelijkwaardig materiaal; 
- Er mogen geen flappen tussen parasols en gevel worden aangebracht; 
- de uniforme hoogte tot de onderkant van het parasoldoek in uitgeklapte toestand 
bedraagt voor iedere parasol 2.20 meter (CROW 177); 
- één tint parasol per terras, passend bij de luifel/ markies; 
- Bij ensembles wordt het parasoldoek -in onderling overleg van de ondernemers- 
gekozen uit één kleurpalet (ten behoeve van ensemblewerking); 
- Reclame op parasols (van inrichtingsnaam of product dat in de inrichting wordt 
verkocht) is toegestaan op de volant.  Indien geen volant wordt gevoerd is reclame 
toegestaan op de bovenzijde van de parasol tot max 5% per segment.  

 
 
 3. Terrassen in het winterseizoen 
 
Voor het winterterras gelden dezelfde criteria als voor een terras in het reguliere seizoen, 
aangevuld met de bepalingen: 
 
a. Een winterterras wordt toegestaan alléén direct aan de gevel en nooit dieper dan ook 

in het reguliere seizoen is toegestaan. Is er in het reguliere seizoen geen gevelterras 
dan is de maximale diepte 2 meter;  

b. Het gebruik van parasols is niet toegestaan. 
  
 
4. Nadere vergunningsvoorschriften  
 
Bij  het verlenen van een terrasvergunning worden de onderstaande voorschriften 
opgelegd: 
 
a.  het terrasmeubilair dient iedere dag uiterlijk om 11.30 uur te zijn opgesteld, maar 

niet eerder dan 08.00 uur. Ensembles moeten, ook bij sluitingsdagen van een 
horecagelegenheid en indien het meubilair niet inpandig kan worden opgeslagen, 
vanaf uiterlijk 11.30 uur verplicht worden opgesteld; 
Meubilair in een voetgangersgebied mag pas óm 11.30 uur worden uitgestald en niet 
eerder, i.v.m. laad- en losactiviteiten. 

b.  Een terras moet iedere dag om 02.00 uur zijn opgeruimd en vervolgens max. 1.50m 
hoog gestapeld en gezekerd zijn opgeslagen binnen het aangewezen terrasoppervlak 
óf inpandig10.  
Bij opslag buiten dient op last van  de Brandweer een afstand van 5 meter vanaf de 
gevel te worden aangehouden, tenzij het terrasmeubilair brandwerend is.   

c.  Op aaneengesloten dagen dat de inrichting gesloten is dient het terrasmeubilair bij 
voorkeur inpandig te worden opgeslagen. Ensembles moeten worden uitgezet of 
inpandig worden opgeslagen. 

d.  Aan het einde van ieder seizoen dient alle meubilair, opstallen en parasols  van de 
openbare weg te worden verwijderd en verwijderd gehouden te houden. 
Parasolputjes worden afdoende op maaiveld afgedekt.  

                                                 
9 Doordat bij  een overdaad aan beschutting het openbare karakter van de openbare ruimte verdwijnt, dienen 
parasols een tijdelijke, transparante uitstraling te hebben die open zichtlijnen van en naar (monumentale) 
gevels waarborgen. Parasols zijn en blijven als afzonderlijke elementen herkenbaar. 
 
10

 of zoveel eerder als in de nadere bepalingen is gesteld op grond van de wet Milieubeheer (Algemene 

Maatregel van Bestuur horecabedrijven, Geluidhinderverordening en Leefmilieuverordening).  
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e.  Indien werkzaamheden van gemeentewege -of ten behoeve van nutsvoorzieningen - 
zulks noodzakelijk maken, dienen binnen 24 uur na aanzegging vanwege of door de 
burgemeester, alle opstallen op het terras te worden verwijderd en tot nader order 
niet te worden teruggeplaatst. Aanspraak op precariovermindering bij géén gebruik 
van de openbare weg is alleen mogelijk ten tijde van onderhavige werkzaamheden 
met een schriftelijk verzoek, getekend door de gemeentelijk opzichter van de 
werkzaamheden ter plaatse en bij een minimale duur van hele kalenderweken. Het 
verzoek wordt ingediend bij team Vergunnen, gemeente. 

f.  Het is verboden op een terras vertoningen en/of (straat)muziek toe te laten en/of te 
organiseren; 

g.  Brandkranen en –putten/ kolken én de volle breedte van vluchtwegen, uitgangen en 
toegangsdeuren dienen steeds vrij te zijn van opstallen. 

h.  Horecaondernemer is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de terrasgrenzen, 
ook tijdens gebruik door klanten. De begrenzing van het vergunde oppervlak wordt 
van gemeentewege gemarkeerd. 

i.  Horecaondernemer is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden en onderhouden 
van zijn terras en de directe omgeving. 
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Bijlage 3 
 
 
 
Juridisch kader/Overgangsbepalingen/Begripsomschrijvingen/ 
definities 
 
  
Juridisch kader 
 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  
Artikel 2.1.5.1: Lid 1. Het is verboden zonder vergunning van het college respectievelijk 
van de burgemeester indien het een gebruik als terras betreft behorende bij een 
inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.1, de weg of een weggedeelte anders te gebruiken 
dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. 
Lid 5. Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd: 
a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de 
bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een 
belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg; 
b. indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet 
voldoet aan redelijke eisen van welstand; 
c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in 
de nabijheid gelegen onroerende zaak. 
 
Algemene Plaatselijke Verordening -Artikel 2.3.1.1; 2.3.1.2. en verder- ‘Toezicht op 
openbare inrichtingen’ zijn in het kader van begripsomschrijving en vergunningplicht (en 
dergelijke) hier onverminderd van kracht. 
 
Gemeentewet:  
Op grond van deze wet (artikel 174) is de burgemeester belast met het toezicht op de 
voor het publiek openstaande gebouwen en de daarbij behorende erven. De Raad van 
State heeft meermaals uitgemaakt dat terrassen onder het begrip “daarbij behorende 
erven” vallen. Dientengevolge is in artikel 2.1.5.1. lid 1 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, de bevoegdheid inzake terrasvergunningen bij de burgemeester 
neergelegd.  
 
Drank- en Horecawet  
Artikel 1-Begripsomschrijving inrichting: de lokaliteiten waarin het horecabedrijf wordt 
uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval 
bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse. 
 
 
Overgangsbepalingen 
 
Een bestaande gevestigde horeca-inrichting  met een geldige terrasvergunning op het 
moment van inwerkingtreding van deze beleidsregels heeft het recht op voortzetting van 
de exploitatie van dat terras op de wijze zoals die in de vergunning is vastgesteld voor de 
duur van de geldigheid van die vergunning.  
 
Vanaf het moment dat dit nieuwe beleid is vastgesteld en volgens de daartoe geldende 
regels is gepubliceerd en in werking is getreden zijn deze nieuwe regels van toepassing 
voor aanvragen voor nieuwe terrasvergunningen of verlengingen en/of wijzigingen van 
bestaande (aflopende) terrasvergunningen.    
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Relatie tot bestaand beleid 
 
- Horecanota Maastricht (januari 2008); 
- Nota Monumentenbeleid 1997-2005" (augustus/september 1997); 
- Raamplan Openbare Ruimte binnenstad (vastgesteld d.d. 10-12-1999 door College van 

B&W en 18 januari 2000 door Raad); 
- Welstandsnota (vastgesteld d.d. 25-5-2004 door Gemeenteraad,  Nota 'welstand 

transparant'); 
- Natuur en Milieuplan 2030 -waarin Maastricht zich conformeert aan de Kyotodoelstelling 
- De wet Milieubeheer;  
- Activiteitenbesluit milieubeheer met ingang van 1-1-2008;  
- De op 16 oktober 2007 door de Raad aangenomen motie “Klimaatneutrale gemeente”. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
De definities van de begrippen zijn één op één overgenomen uit de in 2008 door de raad 
vastgestelde horecanota, aangevuld met begrippen welke specifiek op terrassen 
betrekking hebben.  
 
Beschermd stadsgezicht 
In het hele beschermde gebied is de historisch-ruimtelijke structuur, d.w.z. het 
historische patroon van straten en eventuele wateren in samenhang met de historische 
schaal van de daarin gesitueerde bebouwing van belang. De begrenzing is weergegeven 
op kaart (Rijksdienst voor de Monumentenzorg tekening 152 c). Doel van de aanwijzing 
is de karakteristieke en met de historische ontwikkeling samenhangende structuur en 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als een zwaarwegend belang bij 
verdere ontwikkelingen binnen het gebied. 
Uit: “Monumentenwet van 1988”: groepen van onroerende zaken die van algemeen 
belang zijn vanwege hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke structuur of structurele 
samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke 
groepen zich één of meer monumenten bevinden.  
 
Binnenstad 
Het gebied begrenst door Maas, het Onze Lieve Vrouweplein, Vrijthof en Markt. 
 
Crow 
Crow is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare 
ruimte. Deze not-for-profitorganisatie ontwikkelt, verspreidt, adviseert en beheert 
praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, 
beheer en onderhoud. Dit gebeurt in samenwerking met alle belanghebbende partijen, 
waaronder Rijk, provincies, gemeenten, adviesbureaus, uitvoerende bouwbedrijven in de 
grond-, water- en wegenbouw, toeleveranciers en vervoersorganisaties. De kennis, veelal 
in vorm van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt haar weg naar de 
doelgroepen via websites, publicaties en congressen. 
Richtlijn 177 van CROW geeft advies bij  maatvoeringen bij multifunctioneel gebruik van 
de openbare ruimte en is mede leidend bij het vaststellen van maatvoeringen voor 
terrassen.  
 
Droge Horeca  
Horecabedrijven, met als hoofdactiviteit het tegen vergoeding dranken en/of spijzen voor 
directe consumptie verstrekken en waar geen alcoholische drank wordt geschonken 
(zoals fritures, broodjeszaken, lunchrooms, ijssalons, coffeeshops en theehuizen). 
 



Terrassenbeleid gemeente Maastricht november 2008 
Sector Vergunnen, Toezicht en Handhaven gemeente Maastricht 

17

Horecabedrijf 
Bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse 
worden verstrekt en/of waar bedrijfsmatig logies worden verstrekt. 
 
Horecaconcentratiegebied 
Gebied waar het beleid is gericht op duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van een zo 
gevarieerd mogelijk horeca-aanbod (incl. nachtleven), met ruimte voor nieuwvestiging in 
de kelder, op de begane grond en op de verdiepingen.  
 
Inrichting  
- zoals gebezigd in de Drank- en Horecawet: de lokaliteiten waarin het horecabedrijf 
wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder 
geval bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter 
plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten 
ruimte (DHW paragraaf 1 lid 1)  Een Horeca-inrichting waar sterke drank/ 
alcoholhoudende drank wordt geschonken, wordt ook wel aangeduid als natte horeca.  
- zoals gebezigd in de Algemene Plaatselijke Verordening art. 2.3.1.1. onder 1 a: 
Een voor het publiek toegankelijke ruimte:  
1. waarin enig horecabedrijf, tot de uitoefening waarvan behoort het bedrijfsmatig 
verstrekken van alcoholhoudende drank voor het gebruik ter plaatse wordt uitgeoefend; 
2. waarin de werkzaamheid, bestaande uit het anders dan bedrijfsmatig en anders dan 
om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse wordt 
uitgeoefend; 
3. waar bedrijfsmatig, al dan niet door middel van een automaat, eetwaren en/of 
alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt. 
 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
Landelijk samenwerkingsproject dat moet leiden tot meer veiligheid in uitgaansgebieden.  
 
Monumenten/ welstandscommissie 
Welstand en monumentenzorg is een van de weinige instrumenten van de gemeentelijke 
overheid om de esthetische kwaliteit van de gebouwde omgeving te bevorderen. In de 
Verordening op de welstands-,  monumenten commissie in Maastricht zijn de taken, 
bevoegdheden, samenstelling, benoeming en werkwijze van de commissie vastgesteld. 
De Commissie is een adviesorgaan ten behoeve van het college van burgemeester en 
wethouders. 
 
Nachtzaak 
Horecabedrijf met ontheffing op het algemene sluitingsuur op grond van de APV. 
 
Natte horeca 
Horecabedrijf dat als hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-
alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse. 
 
Ontwikkelingsgebied 
Gebied waarbinnen ruimte is voor de ontwikkeling van nieuwe horeca. 
 
Overig centrumgebied (binnen de singels) 
Gebied waar het beleid is gericht op duurzame instandhouding van het aanwezige 
horeca-aanbod. Nieuwe (vooral stille) horeca-initiatieven zijn mogelijk onder strenge 
voorwaarden.  
 
Periferiegebied 
Gebied waar het beleid is gericht op duurzame instandhouding van het aanwezige 
horeca-aanbod. Uitbreiding van de horeca is niet mogelijk tenzij. Horecagelegenheden in 
deze gebieden zijn slechts beperkt mogelijk en in principe kleinschalig. Deze 
horecagelegenheden richten zich op kwalitatief hoogwaardig recreatief toeristisch 
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gebruik. Sfeer en karakter, gebruik  van historische bebouwing versterken hier de 
binding met de natuur- en landschapswaarden van de omgeving. Er mag echter geen 
sprake zijn van toename van bebouwing. 
 
Terras 
 Een terras is een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het 
horecabedrijf waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding 
dranken en/of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt (conform 
begripsomschrijving artikel 2.3.1.1 APV). 
 
Voetgangersgebied 
Betreft de gebieden in de stad die buiten laad- en lostijden door (Maastrichter) paaltjes 
afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. 
 
Weg 
 (artikel 1.1.  onder A  Algemene Plaatselijke Verordening): 
1. de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, 
alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen; 
2. de - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke pleinen en open 
plaatsen, parken, plantsoenen, speelweiden, bossen en andere natuurterreinen, 
ijsvlakten en aanlegplaatsen voor vaartuigen; 
3. de voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en 
galerijen, die uitsluitend tot voor bewoning in gebruik zijnde ruimte toegang geven en 
niet afsluitbaar zijn; 
4. andere voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, 
portieken, gangen, passages, en galerijen; de afsluitbare alleen gedurende de tijd dat zij 
niet door of vanwege degene die daartoe naar burgerlijk recht bevoegd is, zijn 
afgesloten. 
 
Winkelondersteunende horeca 
Horeca in detailhandel die qua exploitatievorm en openingstijden aansluit bij 
winkelvoorzieningen en waar beperkte horecavoorzieningen aanwezig zijn. 
 
Winkelzone  
De winkelzone bestrijkt voor het overgrote deel het voetgangersgebied van Maastricht 
waarin de hoofdfunctie winkelen is en waar op beperkte schaal de horeca aansluit in de 
behoefte van het winkelend publiek. 
 
Woongebieden 
Gebied waar het beleid is gericht op wonen. Het minimale voorzieningenniveau wordt in 
de woongebieden gerespecteerd. Redenen om een horecagelegenheid in deze gebieden 
toch toe te staan worden gevonden in het gebruik en daardoor behoud van monumentale 
of bijzondere panden, de bestaande aanwezigheid van bijzondere functies die de 
vestiging van een horecagelegenheid in de nabijheid rechtvaardigen.  
 
 
Maastricht, 20 november 2008  
 
 


