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1. Inleiding   

Deurne wil een aantrekkelijke gemeente zijn waar het goed toeven is voor de eigen  

inwoners en bezoekers van buiten de gemeente. Terrassen dragen bij aan gezelligheid en  

een levendige sfeer en daarmee ook aan de kwaliteit van de buitenruimte. Mooie   

terrassen kunnen een visitekaartje zijn van de gemeente. De gemeente juicht de komst  

van terrassen daarom toe en faciliteert daar waar mogelijk en wenselijk.    

Terrassen vormen een onderdeel van de openbare ruimte en kunnen echter ook tot  

overlast of onveiligheid leiden. Terrassen hebben ook invloed op de beeldkwaliteit van de  

openbare ruimte. Een slecht onderhouden en rommelig terras draagt niet bij aan een  

aantrekkelijke verblijfsomgeving. Daarom zijn er wel regels nodig die ervoor zorg dat  

overlast en onveiligheid zoveel als mogelijk wordt voorkomen en de kwaliteit wordt  

geborgd.      

Het terrassenbeleid is van toepassing op alle terrassen die zijn gelegen op of aan de  

openbare weg. Terrassen die niet zijn gelegen aan de openbare weg vallen ook onder de  

regels. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een terras dat is gelegen op- of in een achtererf van  

een openbare inrichting en niet direct te bereiken is via de openbare weg.    

Vanzelfsprekend zijn alle relevante wettelijke bepalingen van toepassing op terrassen,  

zoals het geldende bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit.   

 

2. Aanleiding   

In de loop der jaren is er in tal van beleidsdocumenten en -notities uitgangspunten en  

voorschriften voor terrassen vastgelegd. Bijvoorbeeld in het Reclame- en Uitstalbeleid  

2010, de Nota Terrassenbeleid 2007 en de Welstandsnota 2016. De diversiteit en  

hoeveelheid notities heeft geleid tot een onoverzichtelijk kader. Ook zijn de huidige  

terrasvoorschriften in een aantal gevallen niet correct, achterhaald, overbodig  of  

onduidelijk. Dit wordt zowel intern als extern ervaren.   

 

3. Nieuwe terrasvoorschriften   

Deze notitie vormt de basis voor een ´nieuw´ kader. Nieuw tussen aanhalingstekens,  

omdat deels wordt uitgegaan van de bestaande regelgeving en uitgangspunten. Wel  

hebben we kritisch gekeken naar de huidige regels (wettelijk kader) en de voorschriften  

die tot op heden worden gekoppeld aan de exploitatievergunning. In het kader van  

deregulering zijn overbodige en achterhaalde voorschriften niet meer opgenomen. Ook  

zijn onduidelijke voorschriften verwijderd of aangepast.   

3.1. Wijzigingsbesluit bestaande vergunningen   
Het exploiteren van een horecaterras is onderdeel van de exploitatievergunning openbare  

inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).   

Een terras exploiteren zonder een exploitatievergunning van de burgemeester is niet  

toegestaan. Aan de exploitatievergunningen worden voor terrassen  

vergunningsvoorschriften gekoppeld. De bestaande (standaard)voorschriften worden met  

de inwerkingtreding van het nieuwe beleid ingetrokken en vervangen door een set aan  

nieuwe (standaard)voorschriften. Deze nieuwe voorschriften zijn opgenomen in bijlage 1  

(pagina 8). Bij nieuwe vergunningaanvragen krijgt een vergunninghouder te maken met   
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de nieuwe voorschriften. Bij bestaande vergunningen ligt dit anders; de hieraan  

gekoppelde voorschriften worden via een wijzigingsbesluit vervangen door een set aan  

nieuwe (standaard)voorschriften die onderdeel worden van de geldende  

exploitatievergunning. Daar waar van deze voorschriften wordt of moet worden  

afgeweken of wanneer er extra (maatwerk)voorschriften nodig zijn, wordt dit separaat  

vastgelegd in de exploitatievergunning.    

De uitgangspunten en criteria  voor het toekennen van een terras wijzigen niet. Dat  

betekent voor de bestaande terrassen dat de huidige afmetingen, zoals vastgelegd in de  

horecaexploitatievergunning,  hetzelfde blijven.    

 

 

4. Doel   

Het doel van deze  beleidsnotitie is het bevorderen van de veiligheid en kwaliteit van de  

leef- en verblijfsomgeving in de openbare ruimte.    

 

5. Uitgangspunten   

De algemene uitgangspunten die we hanteren voor de terrassen in Deurne:   

 

Ruimte voor de ondernemers   

De ondernemers leveren een belangrijke actieve bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid  

van de leefomgeving. Er moet voor de ondernemers ruimte zijn voor eigen creativiteit   

(om zich te kunnen onderscheiden van andere horecaondernemers) en herkenbaarheid  

van zijn (horeca)bedrijf. In de exploitatievergunning worden wat het terras betreft   

daarom alleen (standaard)voorschriften opgenomen die we minimaal noodzakelijk achten  

om aan de doelstelling (veiligheid en kwaliteit) te voldoen. Het is niet meer van deze tijd  

om heel gedetailleerd eisen te stellen. Minder regels is het uitgangspunt.     

 

Omdat niet elke locatie hetzelfde is, is er ook ruimte voor maatwerk. Soms wordt er  

(gemotiveerd) afgeweken van een (standaard)voorschrift of worden er extra eisen  

gesteld.  Van de ondernemers verwachten we een eigen verantwoordelijkheid daar waar  

het om de kwaliteit van het terras gaat. Het terras is immers een visitekaartje voor de  

ondernemer zelf maar ook voor de directe omgeving en de gemeente als geheel.   

 

Veiligheid en voorkomen van overlast staat voorop   

Terrassen zijn zodanig gesitueerd en ingericht dat het in alle opzichten veilig is en dat  

overlast voor de directe omgeving wordt voorkomen. De ondernemer zorgt er voor dat er  

een obstakelvrije doorgangsruimte voor hulpdiensten, voetgangers en al het overig  

toegestane verkeer is.   

 

De ondernemer bepaalt zelf de inrichting van een terras.    

Een ondernemer bepaalt zelf de inrichting van een terras. Hij kiest het meubilair. Tevens  

is er vrijheid om bijbehorende losse objecten zoals parasols, bloembakken e.d. te  

plaatsen. Specifiek voor het winkelgebied in Deurne-centrum zijn in de Welstandsnota  

2016 enkele nadere eisen gesteld aan het meubilair (materialen en kleurstelling  

parasols). Dit om de kwaliteit van de buiteninrichting in het winkelgebied te borgen.    

Voor aard- en nagelvaste objecten, voorwerpen die bevestigd worden in de grond en  

specifieke voorwerpen geldt een vergunningplicht.   
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Ondernemers zorgen ervoor dat terrassen een bijdrage leveren aan de ruimtelijke  

kwaliteit en dat de stedenbouwkundige en cultuurhistorische kwaliteit niet wordt  

verstoord.    

 

6. Definitie van een terras   

In de APV is in artikel 2:27 de volgende begripsomschrijving voor een terras opgenomen:  

“Een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar   

sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen  

worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden  

verstrekt of bereid”.   

 

Het gaat bij een terras dus om een gedeelte van een openbare inrichting (horecabedrijf)  

waar bezoekers buiten kunnen zitten en waar drank en voedsel genuttigd kan worden.   

 

6.1  Terras is gekoppeld aan horeca    
Een terras is altijd gekoppeld aan een horecaonderneming/ -activiteit of -bestemming.  

Op hoofdlijnen kennen we 3 typen horeca:    

 

1.  Horeca pur sang   

Een openbare inrichting zoals bedoeld in de APV: hotels, (eet)cafe’s, restaurants,  

snackbars, cafetaria’s, broodjeszaak, ijssalon. Het kan daarbij gaan om een openbare  

inrichting met een drank- en horecavergunning voor het schenken van alcohol (‘natte’  

horeca) of  zonder een drank- en horecavergunning (‘droge’ horeca).    

 

2.  Ondersteunende horeca bij maatschappelijke en recreatieve doeleinden   

Hier gaat het om horeca die ondersteunend is aan de hoofdfunctie van organisaties zoals  

musea, sportverenigingen en wijkcentra, gevestigd op locaties voor cultuur en  

ontspanning, maatschappelijke voorzieningen, recreatie en sport (in de meeste gevallen  

gaat het hier om paracommerciële horeca zoals omschreven in artikel 2:27 APV).  

Eventueel bezitten deze een drank- en horecavergunning voor het schenken van alcohol  

met beperkende voorwaarden.    

 

3.  Horeca in de functies detailhandel en dienstverlening   

Een detailhandelszaak of commerciële dienstverlener mag een gedeelte van zijn zaak  

gebruiken voor ondersteunende horeca. Dan is er sprake van een winkel met een  

inpandige openbare inrichting (de activiteiten van de openbare inrichting vormen dan een  

nevenactiviteit van de winkelactiviteit). De inrichting moet via de hoofdfunctie worden  

bereikt (geen separate ingang). Er wordt geen alcohol geschonken/verkocht. Denk aan   

de horeca in de Hema of een koffiecorner bij een supermarkt of tuincentrum.     

 

6.2  Soorten terrassen   
We onderscheiden verschillende typen terrassen in onze gemeente:   

 

Onderscheid naar locatie:   
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1.  Een terras in de openbare ruimte. Het gaat hier om terrassen in  

voetgangers/fiets-gebieden, op trottoirs en op pleinen. Vaak liggen deze terrassen op  

gemeentegrond. Voor het gebruik van deze grond wordt aan de gemeente huur betaald.    

 

2.  Een terras op eigen terrein, meestal in een binnentuin of -plaats, of een voor- of  

zijtuin/ruimte.    

 

Onderscheid naar vorm:   

Terrassen zijn in Deurne over het algemeen gesitueerd direct aan de gevel van de  

horecagelegenheid. Dit noemen we een ‘gevelterras’. Ook kan er sprake zijn van een  

terras op enige afstand van het pand, niet direct gesitueerd aan de gevel, een  

zogenaamd ‘eilandterras’. Beide varianten zijn mogelijk, mits de ruimte het toelaat.  

Belangrijk voor de situering is dat de verantwoordelijke ondernemer goed toezicht en  

controle kan houden op de bezoekers van zijn terras.   

 

Onderscheid naar activiteit:   

Daar waar sprake is van een evenement bv. kermis, wordt in bepaalde gevallen een  

onderscheid gemaakt in een regulier vergund terras en een terras tijdens het evenement.  

Dit terras is soms kleiner dan het regulier terras omdat een deel van de reguliere  

terrasruimte nodig is voor het evenement (voorbeeld: kermis in Deurne, Royal Music   

Night op de Markt).  Soms is een groter terras toegestaan. Bijvoorbeeld tijdens een   

kermis in de kerkdorpen of wijken. Dit is dan in de exploitatievergunning opgenomen.   

    

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar seizoenen. Een terras mag het hele jaar door  

worden geëxploiteerd. Het terrasdeel mag echter niet worden gebruikt als opslag voor  

terrasmeubilair in de winterperiode.   

 

Gevelzitplaats   

Alle ondernemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een gevelzitplaats creëren.  

Bijvoorbeeld een zitbankje tegen de pui van het winkelpand aan. Dit valt niet onder  

definitie van terras. Een dergelijke gevelzitplaats wordt gezien als uitstalling (artikel 2:10  

APV).    

 

 

7.  Wanneer wel of geen terras mogelijk   

 

7.1  Exploitatievergunning   
Het houden van een terras vormt onderdeel van de exploitatievergunning.  Voor het al  

dan niet toekennen van een vergunning wordt de aanvraag, dus ook de aanvraag voor   

een terras, getoetst op de situatie ter plaatse in relatie tot de woon- en leefsituatie en de  

openbare orde. Een terras wordt bovendien niet toegestaan als de woon- en leefsituatie   

in de omgeving van het terras en de openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt  

beïnvloed (artikel 2:28; lid 4 APV). Elke aanvraag vraagt daarbij om maatwerk.  Een  

terras in een woonwijk kan en ander effect hebben op de omgeving dan een terras in een  

horecaconcentratiegebied.   

 

In sommige gevallen stuit de afgifte van een vergunning op wettelijke bezwaren, zeker  

wanneer die bezwaren niet of onvoldoende kunnen worden ondervangen door   
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beperkende voorschriften (basisvoorschriften aangevuld met maatwerkvoorschriften).  

Verwezen wordt naar artikel 2:28 van de APV waarin het toetsingskader is vastgelegd.    

 

7.2  Bestemmingsplan   
Een aanvraag wordt getoetst aan het voor de locatie geldende bestemmingsplan. Is er  

sprake van een horecabestemming? Is er in de omschrijving van de bestemming sprake  

van terrassen?  De toetsing gebeurt op basis van de eventuele strijdigheid met de  

gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan. Deze mogen zich niet expliciet  

verzetten tegen het gebruik van de desbetreffende gronden. Deze beoordeling is weer  

anders dan die plaatsvindt bij de aanvraag van een exploitatievergunning volgens de  

APV. Ook wordt de aanvraag getoetst aan andere van toepassing zijnde  

(beleids)documenten of verordeningen zoals de Welstandsnota (artikel 2:28; lid 3 onder  

a).    

 

7.3  Ruimte bepalen   
De vergunning-aanvrager geeft in de aanvraag aan hoe hij/zij het terras graag   

gesitueerd ziet. Deze vraag wordt getoetst aan de volgende ruimtelijke criteria. Bezien  

wordt of:    

•  Door het plaatsen van een terras hinder of overlast ontstaat voor:   

o  winkelend publiek en overige gebruikers van de weg, waaronder kermis en markt  

o  de toegang tot woningen en andere gebouwen   

o  de toegang tot winkels en etalages van winkels en horeca-etalages   

o  onderhoudsdiensten voor de openbare ruimte   

•  er voor passerende voetgangers en rolstoelgebruikers voldoende ruimte resteert  

(minimale ruimte van 1,10 meter).   

•  hulpdiensten door de beschikbare ruimte niet worden belemmerd. In  

voorkomende gevallen is een minimale ruimte van 3,50 meter in de breedte en 4,20 in  

de hoogte nodig.     

•  het terras zich bevind enkel vóór de eigen gevel of op een terraseiland in het  

verlengde van de eigen gevel. Een terras wordt niet toegestaan voor een gevel van een  

ander pand/onderneming.    

 

In bijzondere gevallen kan de burgemeester bij zijn/haar beslissing een vergunning af te  

geven afwijken van deze criteria.    

 

Ruimtebepalingen specifiek voor het centrum    

In de Welstandsnota 2016 zijn specifiek voor het winkelgebied in Deurne –centrum  

criteria opgenomen over terrassen. Deze criteria worden toegepast op de plaatsbepaling  

van een terras.    

De Welstandsnota wordt periodiek geactualiseerd. Dat betekent dat deze criteria van tijd  

tot tijd kunnen veranderen.    

 

Markering   

De uiteindelijke vergunde afmetingen van een terras worden vastgelegd in de  

exploitatievergunning aan de hand van een tekening. In het Centrumgebied wordt in  

sommige gevallen een terras ook fysiek aangegeven door middel van punaises in de  

bestrating. Dit geeft duidelijkheid en gemak voor zowel de exploitant van het terras als  

de bestuurlijk toezichthouder.  
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7.4  Huur   
Voor de ingebruikname van gemeentegrond voor een terras wordt een  

huurovereenkomst afgesloten met de exploitant. De exploitant betaalt een huurprijs per  

m2 terrasruimte. De huurprijs wordt jaarlijks vastgelegd in de Regeling vergoedingen  

privaatrechtelijke dienstverlening gemeente Deurne. Er wordt daarin een  

prijsonderscheid gemaakt tussen het gebied Markt, Helmondseweg, Molenstraat tussen  

Markt en Europaweg en in de Stationsstraat tussen Markt en Lage Kerk en het gebied  

daarbuiten.        

 

7.5  Handhaving   
Handhaving van de voorschriften gebeurt op basis van het geldende  

Handhavingsbeleidplan en uitvoeringsprogramma.    

 

7.6  Locaties /straten waar geen terras is toegestaan   
Op de volgende locaties in het Centrumgebied wordt in geen geval medewerking  

verleend aan het toekennen van een terrasgedeelte in een aanvraag  

horecaexploitatievergunning. Het betreft locaties die voor wat betreft de openbare orde  

en de woon- en leefsituatie bij voorbaat niet geschikt worden geacht.     

 

Wolfsberg   

De Wolfsberg ligt buiten het horecaconcentratiegebied en heeft een stevige   

verkeersfunctie. Er wordt met auto’s gereden en geparkeerd. Fietsers stallen hun fietsen  

in de daarvoor bestemde fietsbeugels rondom het plein. Ook wordt aan de ondernemers  

de mogelijkheid geboden buiten uitstallingen te plaatsen. Vanuit verkeersveiligheid,  

overzicht en vrije doorgang is het gehele plein Wolfsberg niet geschikt, ingericht en  

bedoeld voor het plaatsen van horecaterrassen.   

 

Kerkstraat zuidzijde   

Deze (delen van de ) straat ten kennen een wegprofiel met zeer beperkte vrije  

loopruimte langs de rijbaan.     

 

Molenstraat   

Deze (delen van de) straat ten kennen een wegprofiel met zeer beperkte vrije loopruimte  

langs de rijbaan. Een groot deel van de ruimte is in gebruik als parkeerfunctie  

(parkeervakken).  Naast de twee bestaande horecazaken met een terras wordt geen  

vergunning afgegeven voor nieuwe terrassen.      

 

Raadhuisstraat oostzijde   

Straatgedeelte tussen Markt en Martinetplein.  Hoofdzakelijk zijn hier nieuwe  

woonfuncties (appartementen) en kantoor-/ maatschappelijke functies. Er is sprake van  

beperkte vrije loopruimte in relatie tot de rijbaan.   

 

Torenstraat, De Wever, Schuifelenberg   

Beperkte ruimte, relatief veel woonfuncties in meerdere lagen, terrassen beperken  

adequate hulpverlening door de hulpdiensten.   
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Indien er beleid wordt vastgesteld en/of ontwikkelingen zijn in de betreffende gebieden  

die leiden tot een andere (fysieke) indeling en/of functies dan kan dat aanleiding zijn om  

het op voorhand niet toestaan van terrassen in deze gebieden te heroverwegen.     

 

 

8. Relevante regel- en wetgeving en beleid   

 

Activiteitenbesluit   

Bijna alle horecabedrijven met een terras vallen onder het Activiteitenbesluit. Het  

Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Het gaat hierbij dan  

voornamelijk om bepalingen om hinder voor de omgeving te beperken of te voorkomen.  

Voor de horecaexploitant zijn met name de eisen die gesteld worden aan het geluid  

relevant.    

 

Afvalstoffenverordening   

Op basis van de lokale afvalstoffenverordening is de ondernemer verplicht de openbare  

weg waarop een terras is gesitueerd en de directe omgeving ervan vrij te houden van  

(zwerf)afval.   

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)   

In deze beleidsnotitie is het terras als onderdeel van de exploitatievergunning als  

uitgebreid aan de orde gekomen. Verder regelt de APV ook de openings- en  

sluitingstijden van een openbare inrichting. Deze zijn opgenomen in de  

horecaexploitatievergunning.     

 

In de APV is vastgelegd dat de burgemeester door middel van een vergunningsvoorschrift  

andere sluitingstijden kan vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf of een daartoe  

behorend terras.    

 

Bestemmingsplan   

Binnen verschillende bestemmingsplannen is bepaald op welke percelen het is al dan niet  

is toegestaan om horeca te vestigen en terrassen te plaatsen.   

 

Bouwbesluit   

Binnen het landelijke Bouwbesluit zijn brandveiligheidsvoorschriften opgenomen inzake  

het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen.   

 

Alcoholwet   

Deze wet bevat de regels voor het schenken van alcoholische drank met het oog op de  

volksgezondheid, op de sociaal-hygiënische aspecten van het horecabedrijf. Een  

openbare inrichting met een alcoholvergunning noemen we ook wel ‘natte’ horeca.  

Inrichtingen zonder een vergunning ‘droge’ horeca. Daartoe worden onder meer eisen  

gesteld aan de leiding van het horecabedrijf. Daarnaast stelt de DHW dat een terras  

onderdeel is van een horeca-inrichting en als zodanig in de vergunning moet worden  

vermeld.    

 

Omgevingswet   

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Het centrale  

begrip  de Omgevingswet is de ‘fysieke leefomgeving’. Activiteiten, waaronder het   
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gebruik van de fysieke leefomgeving, moeten in een omgevingsplan geregeld worden. In  

een omgevingsplan komen de regels voor ruimtelijke ordening en milieu samen inclusief  

de activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving en nu veelal in  

verordeningen (waaronder de APV) zijn geregeld.   

Op het moment dat een omgevingsplan wordt opgesteld, worden de regels rondom het  

plaatsen van een terras daarin geïntegreerd.    

 

Wabo   

De Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (Wabo) is o.a. van toepassing op  

bouwconstructies. Ook terrasschermen en aan de grond genageld meubilair (zoals  

parasols) vallen onder de Wabo. Dit betekent dat er een vergunning is vereist voor het  

plaatsen van dergelijke constructies. Via de vergunningplicht kan de gemeente  

welstandseisen stellen aan deze bouwwerken, zodat er kan worden gestuurd op de relatie  

van de objecten in de omgeving.  De Wabo gaat straks op in de nieuwe Omgevingswet   

 

Welstandsnota   

Het welstandsbeleid is gericht op het handhaven (en realiseren) van een goede  

basiskwaliteit voor de gebouwde omgeving. In de welstandsnota zijn de welstandscriteria  

die voor de gemeente Deurne gelden vastgelegd. Voor het centrum/winkelgebied zijn in  

de huidig geldende nota welstandscriteria vastgelegd specifiek voor de terrassen in het  

centrumgebied. Deze zijn terug te vinden op pagina 77 en 78 van de Welstandsnota   

2016 en overzichtelijk op een rijtje gezet in bijlage 2. De welstandsnota is eind 2016   

door de raad vastgesteld en wordt periodiek geactualiseerd.    
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Nota Terrassen gemeente Deurne 2022    

 

Bijlage 1: Voorschriften voor de exploitatie van een terras   
 

1.  Voordat gemeentegrond in gebruik wordt genomen voor terrasexploitatie beschikt de    

vergunninghouder over een overeenkomst tot gebruik van gemeentegrond. Voor het  

gebruik van gemeentegrond wordt een huursom in rekening gebracht conform de  

Verordening vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening.   

 

2.  Brandkranen, bluswaterwinplaatsen en nutsvoorzieningen moeten worden  

vrijgehouden, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden   

gemaakt.   

 

3.  Het terras wordt zodanig ingericht dat nooduitgangen van het bedrijfspand en die van   

in de nabijheid gelegen onroerende zaken, onbelemmerd te gebruiken zijn.   

 

4.  Terrasmeubilair, parasols, terras-/windschermen en overige zaken op terrassen   

moeten wegneembaar en verplaatsbaar zijn.   

 

5.  De inrichting van het terras mag geen beperking vormen voor het gebruik van  

openbare inrichtingselementen (zoals zitbanken, fietsbeugels en prullenbakken) en   

aangegeven parkeerplaatsen.   

 

6.  Het is niet toegestaan om aan of in straatmeubilair, bomen of boomroosters   

materialen te bevestigen.    

 

7.  Een terras gelegen in de openbare ruimte mag niet worden gebruikt als opslagruimte   

gedurende langere tijd, zoals de winterperiode.  Dit geldt niet voor een tijdelijke  

verplaatsing van meubilair voor bijvoorbeeld de opstelling van de markt (centrum  

Deurne).    

 

8.  Er mag alleen terrasmeubilair worden gebruikt van brandvertragend materiaal klasse   

2, zoals  moeilijk brandbaar hout en metaal. Rotan en riet zijn toegestaan, mits de  

gebruikte materialen aan de eis van brandvertragendheid voldoen en conform klasse   

2 afdoende geïmpregneerd zijn. Indien het meubilair alleen geïmpregneerd is met een  

brandvertragend middel dient daarvan een certificaat overgelegd te worden.   

 

9.  Parasols mogen niet uitsteken buiten het vergunde terrasoppervlak.   

 

10. Muziek op het terras is niet toegestaan. Muziek is wel toegestaan tijdens festiviteiten   

met een collectieve geluidsontheffing. Versterkte muziek op het terras tijdens  

festiviteiten met een individuele ontheffing (maximaal 6 keer per jaar) mag  

uitsluitend met een maatwerkvoorschrift1  in het kader van het Activiteitenbesluit  

milieubeheer.    

 

 

 

 

1 Voor de meeste horeca bedrijven gelden voor het onderdeel geluid de normen uit het Activiteitenbesluit. Maar  

niet elke locatie en plan is hetzelfde. Om overlast te voorkomen zijn soms meer maatregelen nodig. Dan wordt  

een extra pakket aan voorschriften opgelegd. Dit extra pakket aan voorschriften heet een maatwerkvoorschrift.   

 

1



1   
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11. De zijkanten van het vergunde terras haaks op de gevel van het horecapand mogen   

dicht worden gezet met terrasschotten. Maximaal 0,70 meter van de   

terrasafscheiding direct boven het maaiveld mag ondoorzichtig  zijn. Minimaal 70%  

van het scherm moet transparant worden uitgevoerd. Aan de plaatsing van  

terrasschotten kunnen aanvullende en beperkende voorschriften worden verbonden2.   

 

12. Vaste buitentappunten/barren op het terras zijn niet toegestaan.   

Buitentappunten/barren zijn alleen toegestaan tijdens de jaarlijks door het college   

aangewezen collectieve festiviteiten.  Een buitentappunt dient zo dicht mogelijk tegen  

de gevel te worden geplaatst. Daarnaast mag er op maximaal 4 dagen per jaar een  

tijdelijke tappunt worden geplaatst. Hier dient uiterlijk 3 weken van te voren melding  

van worden gedaan bij de burgemeester. Tapeilanden en tapwagens zijn niet  

toegestaan.    

 

13. Een tijdelijke (tent)overkapping3  op het terras is met in achtneming van de Wet  

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) toegestaan tijdens de jaarlijks door het   

college aangewezen collectieve festiviteiten. Daarnaast mag er op maximaal 4 dagen  

per jaar een tijdelijke (tent) overkapping worden geplaatst. Hier dient uiterlijk 3   

weken van te voren melding van worden gedaan bij de burgemeester.   

 

14. De voorzijde van een tijdelijke terrasoverkapping moet te allen tijden open blijven.  

De zijkanten mogen alleen dicht worden gezet in overleg met de toezichthouder van   

de gemeente en de brandweer (Veiligheidsregio Brabant Zuidoost).   

 

15. Een tijdelijke (tent)overkapping mag niet eerder dan 48 uur voor aanvang van de   

activiteit worden opgezet. Voor de kermissen geldt een termijn van 4 dagen voor  

aanvang van de activiteit. De overkapping dient 24 uur na beëindiging van de  

activiteit te worden afgebroken.    

Voorschriften specifiek voor het centrum/winkelgebied:   

 

16. Bij gebruik van de weg zijn vlonders, vloerbedekking of ondergronden zoals   

bijvoorbeeld zand en kunstgras zijn niet toegestaan.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 In de welstandsnota 2016 zijn specifiek voor het centrum/winkelgebied van Deurne criteria voor   

terrasschotten opgenomen.   

3 Het gaat hier over de tijdelijke (tent)overkappingen die bijvoorbeeld  tijdens de kermisdagen vaak op   

terrassen worden opgezet.   



 

Nota Terrassen gemeente Deurne 2022    

 

Bijlage 2: Criteria4 voor terrassen in het centrum van Deurne uit  

Welstandsnota 2016:   
 

�  De bomenstructuur (bomen inclusief boomroosters) in het centrum moet vrijblijven   
van vaste objecten zoals bijvoorbeeld boombanken en terrasafscheidingen. De  
hardstenen loopstroken en -routes op de Markt en in de Helmondseweg moeten  
vrijblijven van vaste objecten.   

�  Stationsstraat:    
o  Terras Noordzijde: tot de hardstenen brede bomenstrook.    
o  Terras: binnen de markering. Hardstenen loopstrook vrijhouden    

�  Markt:    
o  Terras zijzijde: tot de visuele lijn van het straatmeubilair    

�  Martinetplein    
o  Terras: binnen de markering    

�  Raadhuisstraat    
o  Terras: westzijde t/m de smalle hardstenen strook   

�  Terrasschermen:    
o  Lengte maximaal 2.25m gemeten haaks op de gevel. Met uitzondering van:    
o  Hoek Visser / Markt. Om de doorgaande verkeersfunctie over de Visser voldoende   

van de terrasfunctie te scheiden is hier een terrasscherm van maximaal 10.00m  
gemeten uit de hoekgevel toegestaan.    

o  Helmondseweg. Tussen nr.2a en nr.4 een terrasscherm van maximaal 6.15m   
gemeten uit de gevel toegestaan.    

o  Markt noord- en westzijde. Een terrasscherm van maximaal 5.00m gemeten uit de   
gevel toegestaan.    

o  Martinetplein Cultuurcentrum. Maximaal de diepte van het hardstenen bordes   
voor de gevel.   

o  Hoogte maximaal 1.50m.    
o  Terrasafscheidingen / schermen moeten minimaal voor 70% transparant worden   

uitgevoerd. De (voor)zijde van een terras, gericht naar- of aan de openbare   
ruimte, straat of plein, mag niet dichtgezet worden met terrasafscheidingen /  
schermen. Deze zijde moet helemaal open blijven. Opdruk in tekst en beeld voor  
dranken of producten op terrasafscheidingen / schermen is niet toegestaan.    

�  Parasols, markiezen, luifelszonneschermen (luifels) en knikarmen:    
o  Kleuren donkergroen, (donker)rood, grijstinten tot zwart, ecru, beige, oker tot   

donkerbruin. Effen gekleurd of gecombineerd streepdesign.    
o  Hierop aangebrachte reclame uiting of opdruk in tekst en beeld voor dranken,   

producten of anderszins is niet toegestaan, behalve voor opdruk in de volant of de  
randzone met alleen de naam of het logo van de horecagelegenheid.    

o  Parasols hebben een doorsnede van maximaal 6. m en mogen niet uitsteken   
buiten het terras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Deze criteria worden niet als terrasvoorschriften in de horecaexploitatievergunning opgenomen   
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Centrum/winkelgebied:   
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