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1. Inleiding 

Conform de Landsverordening Openbare Orde (LOO) artikel 15 lid 1 onder e is het 

verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de Minister van Verkeer, Vervoer 

en Ruimtelijke Planning op of aan de openbare weg een terras te exploiteren of te doen 

exploiteren. 

 

Een terrasvergunning bevat een privaatrechtelijke overeenkomst voor het gebruik van een 

overheidsterrein (openbare weg). Daarom dienen voor de vergunning naast de leges ook 

precariorechten betaald te worden voor het innemen van openbare grond of water en het 

hebben van voorwerpen in, aan, op of boven de openbare weg (tafels en stoelen, 

windschermen, e.d.).  

De te betalen bedragen alsook de manier waarop de tarieven uitgerekend dienen te worden, 

is geregeld in de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies in artikelen 5, 20, 

59, 60, 61, 67 en 68.  

 

Hoewel de inrichting en uitstraling van een terras de verantwoordelijkheid van de 

ondernemer zijn, is een terras echter mede bepalend voor de uitstraling van de openbare 

ruimte. Aangezien de overheid de verantwoordelijkheid heeft de kwaliteit van de openbare 

ruimte te waarborgen en te bevorderen, worden terrasvergunningen slechts verleend na 

toetsing aan bepaalde, in dit document opgenomen criteria. 

 

Conform artikel 2 lid 2 van de LOO kan een vergunning of ontheffing worden geweigerd, 

indien verlening van de vergunning of ontheffing strijdig is met: 

 het belang van de openbare orde, rust of veiligheid,  

 of de welstand,  

volgens bij ministeriële regeling met algemene werking, vast te stellen regels.  

De hiernavolgende criteria zijn ter uitwerking van deze bepaling. 

In de ministeriële regeling met algemene werking zijn bepalingen opgenomen m.b.t. de 

indiening en afhandeling van vergunningaanvragen, alsook het weigeren en het intrekken 

van een vergunning. 

 

Indien het terras gelegen is op eigen grond is geen vergunning vereist en maakt het terras 

onderdeel uit van de horeca-inrichting. Als het terras zichtbaar is vanaf de openbare weg 

dient wel voldaan te worden aan de eisen voor reclame, conform het Beleid voor Reclame-

uitingen. 
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2. Definities 

Terras:   En gedeelte buiten de besloten ruimte van een horecagelegenheid 

waar men in de openlucht kan zitten en iets kan consumeren. Een 

terras kan zich bevinden op grond die tot het horecabedrijf behoort, of 

in de openbare ruimte. 

 

Gevelterras:  Een terras die direct aan de gevel van de bijbehorende inrichting is 

gelegen. 

 

Horecagelegenheid: Een commercieel bedrijf dat logies en-of spijzen en dranken voor 

gebruik ter plaatse verstrekt, zoals een hotel, restaurant, snackbar, café 

enz. 

 

Openbare ruimte: Alle, al dan niet met enige beperking, voor het publiek toegankelijke 

plaatsen, waaronder begrepen de openbare weg als bedoeld in artikel 

1, onder g, van de LOO. 

 

Standaard parasol: Rond scherm met steel, dat gebruikt wordt tegen de zon. 

    

Luifel: Horizontaal overhangend uitgebouwd bouwkundig element of 

overkapping, die dient als bescherming tegen regen of zon.  

 

Markies: Tegen de gevel aangebrachte, opvouwbare zonnescherm. 

 

 

       

Figuur 1 Standaard parasols, luifel en markies. Bron: Wikipedia / Archipedia 

 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Horeca
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbare_ruimte
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3. Criteria voor terrassen in de binnenstad 

Functie van de locatie 

Terrassen mogen geplaatst worden bij horecagelegenheden die beschikken over de daarvoor 

vereiste exploitatievergunning op grond van artikelen 10, 11, 12, 15, 16,17 en 18 van de 

Vergunningslandsverordening (P.B. 1963 no. 28). 

 

Situering 

Het terras moet recht tegenover of ter hoogte van de voorgevel van het pand kunnen zijn of 

in de nabije omgeving, met een maximale loopafstand van 11,5 meter. 

In gevallen waar zowel horecagelegenheden als panden met andere functies naast elkaar 

gelegen zijn, kan de beschikbare ruimte als terras uitgegeven worden aan de bestaande 

horecagelegenheden, met dien verstaande dat indien de andere pand(en) later ook een 

horeca-functie krijgen en een terrasvergunning wordt aangevraagd, de ruimte opgesplitst zal 

moeten worden tussen de horecagelegenheden ter plekke. 

 

Ruimtelijke kwaliteit /aantrekkelijkheid 

Het in gebruik gegeven terrasgebied dient te allen tijde schoongehouden te worden en op 

geen enkele manier te worden afgezet. Het uiterlijk aanzien van het terras moet daarnaast 

passen in het beschermd stadsgezicht. Hiertoe zijn de hiernavolgende eisen aan de inrichting 

van het terras gesteld.  

 

Afmeting en doorgang  

- Er dient voldoende doorgang te zijn voor calamiteitenverkeer, bijvoorbeeld op pleinen 

(min. 4 meter).  

- Voetgangers en rolstoelgebruikers moeten voldoende doorgang hebben (min. 1,20 

meter). Om deze vrije doorgang ook in de hoogte te waarborgen mogen windschermen 

niet buiten de terrasgrenzen steken.  

- Terrassen langs de weg mogen niet tot op de trottoirrand liggen, i.v.m. de veiligheid. 

Afhankelijk van de situatie wordt per geval aangegeven wat de afstand tot de 

trottoirrand moet zijn. 

 

Terrasinrichting 

Terrasinrichting is alleen toegestaan binnen de in de terrasvergunning aangegeven 

oppervlakte(s) en dient van deugdelijk materiaal te zijn en te allen tijde te worden 

onderhouden. Indien werkzaamheden aan de ondergrondse voorzieningen (kabels en 

leidingen e.a.) of aan het wegdek en of trottoir uitgevoerd worden, dient de terrasinrichting 

op eerste aanzegging van het ministerie of diens gemachtigde te worden verwijderd 

gedurende de periode van de werkzaamheden. Op geen enkele wijze kan schadevergoeding 

worden verhaald als gevolg van het niet optimaal kunnen functioneren in tijden dat de 

werkzaamheden zoals bedoeld in het vorige lid moeten worden uitgevoerd. 
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Meubilair: Verankering van tafels en stoelen is niet toegelaten. Deze moeten 

van zodanige omvang en gewicht zijn dat ze gemakkelijk 

verplaatsbaar zijn. 

Zonneschermen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Indien in plaats van standaard parasols een eigen ontwerp 

toegepast wordt, dient deze bij voorkeur op één poot te staan. 

De onderkant dient op minimaal 2,20 meter hoogte te zijn. Een 

parasol kan beweegbare zijschotten hebben, voorzover de 

afstand tussen de onderkant van deze schotten tot aan het 

terrasoppervlak minstens 1,90 meter bedraagt. Het ontwerp 

moet in ieder geval bij de vergunningaanvraag ingediend en 

besproken te worden. Voor verankering in de bestrating is 

toestemming van UO-OW vereist. In sommige gevallen is ook 

een bouwvergunning nodig. 

 

Reclame op parasols is uitsluitend toegestaan op de zijschotten 

van een parasol, in de vorm van de naam en logo van de ter 

plaatse gevestigde onderneming. De reclame mag maximaal 

een oppervlakte van 1,5 m² innemen. De reclame dient een 

rustige kleurstelling te hebben. 

 

- Zonneschermen bij gevelterrassen in de vorm van luifels, 

markiezen e.d. mogen niet in de bestrating bevestigd worden, 

alleen aan de gevel. Bij monumenten is hiervoor een 

monumentenvergunning vereist. De onderkant van het 

zonnescherm dient op minimaal 2,20 meter hoogte te zijn.

 

Geen reclame is toegestaan op de zonneschermen, met 

uitzondering van de naam van de ter plaatse gevestigde 

onderneming, met een maximale hoogte van 25 centimeter 

over 10% van de oppervlakte. 

 

Het is toegestaan ventilatoren, eventueel in combinatie met een 

watersproeisysteem ter verfrissing van de lucht op het terras, 

onder windschermen aan te brengen, voorzover deze aan het 

windscherm zelf worden bevestigd en niet aan openbare objecten. 

 

Windschermen (schotten): Niet toegestaan. Uitzonderingsgevallen zijn terrassen waar er 

harde wind is of terrassen waarvan de grens op minder dan 2 

meter ligt van het autoverkeer. In deze gevallen zijn 
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windschermen toegestaan van maximaal 1,50 meter hoog. Ze 

dienen van niet-dicht materiaal geconstrueerd te zijn.  

Geen reclame is toegestaan op windschermen. 

Menuborden: Maximaal 1 menubord is toegestaan per 50m2 terrasoppervlakte, 

maximaal 1 meter hoog bij 0,80 meter breed. Het menubord mag 

uitsluitend het menu bevatten en geen reclame. Het menubord 

dient, binnen de terrasgrenzen, op zichzelf te staan en niet tegen 

straatmeubilair of bomen bevestigd of geleund te worden. 

Verlichting: Verlichting dient bevestigd te worden aan de terrasinrichting en 

niet aan openbare objecten. Voor verlichtingselementen dient 

steeds vooraf overleg te worden gepleegd met UO-ROP.  

Plantenbakken: Plantenbakken/potten zijn toegestaan, uitsluitend binnen de 

terrasgrenzen. De planten, inclusief bak, zijn maximaal 1,50 meter 

hoog en mogen niet in de bestrating worden verankerd. Ze dienen 

op een afstand van minimaal 1 meter uit elkaar geplaatst te 

worden om geen afzetting te vormen. 

 

Overige: Op het terras mogen geen spijzen en (alcoholische) dranken 

worden bereid. Bars en grills zijn daarom niet op het terras 

toegestaan. Alleen tijdelijk, in geval van evenementen, zijn ze 

toegestaan. Tv schermen zijn ook tijdelijk toegestaan bij 

sportevenementen e.d., maar mogen niet aan openbare objecten 

bevestigd worden. Dit geldt ook voor podia en muziekinstallaties.  

 Voor evenementen is een evenementenvergunning van de Minister 

van Justitie vereist, conform artikel 45 en 46 van de LOO. 

Buiten op de openbare ruimte is alleen achtergrond muziek 

mogelijk. 

Verder zijn afvalbakken op het terras toegestaan en eventueel ook 

een verrijdbare “workstation” met servies, tafelgerei, etc. en 

apparatuur ter afrekening. 
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4. Criteria voor terrassen buiten de binnenstad 

Functie van de locatie 

Terrassen mogen geplaatst worden bij horecagelegenheden die beschikken over de daarvoor 

vereiste exploitatievergunning op grond van artikelen 10, 11, 12, 15, 16,17 en 18 van de 

Vergunningslandsverordening (P.B. 1963 no. 28). 

 

Situering 

Het terras moet recht tegenover of ter hoogte van de voorgevel van het pand kunnen zijn of 

in de nabije omgeving, met een maximale loopafstand van 11,5 meter. 

In gevallen waar zowel horecagelegenheden als panden met andere functies naast elkaar 

gelegen zijn, kan de beschikbare ruimte als terras uitgegeven worden aan de bestaande 

horecagelegenheden, met dien verstaande dat indien de andere pand(en) later ook een 

horeca-functie krijgen en een terrasvergunning wordt aangevraagd, de ruimte opgesplitst zal 

moeten worden tussen de horecagelegenheden ter plekke. 

 

Ruimtelijke kwaliteit /aantrekkelijkheid 

Het uiterlijk aanzien van het terras moet passen in het straatbeeld. Hiertoe zijn de 

hiernavolgende eisen aan de inrichting van het terras gesteld.  

 

Afmeting en doorgang  

- Er dient voldoende doorgang te zijn voor calamiteitenverkeer, b.v. op pleinen (min. 4 

meter).  

- Voetgangers en rolstoelgebruikers moeten voldoende doorgang hebben (min. 1,20 

meter). Om deze vrije doorgang ook in de hoogte te waarborgen mogen windschermen 

niet buiten de terrasgrenzen steken.  

- Terrassen langs de weg mogen niet tot op de trottoirrand liggen, i.v.m. de veiligheid. 

Afhankelijk van de situatie wordt per geval aangegeven wat de afstand tot de 

trottoirrand moet zijn. 

 

Terrasinrichting 

Meubilair: Verankering van tafels en stoelen is niet toegelaten. Deze moeten 

van zodanige omvang en gewicht zijn dat ze gemakkelijk 

verplaatsbaar zijn. 

 

Zonneschermen: 

 

 

 

- De onderkant van parasols dient op minimaal 2,20 meter 

hoogte te zijn. Indien in plaats van standaard parasols een eigen 

ontwerp toegepast wordt, dien het ontwerp bij de 

vergunningaanvraag ingediend en besproken te worden. Voor 

verankering in de bestrating is toestemming van UO-OW  
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vereist. In sommige gevallen is ook een bouwvergunning 

nodig. 

 

Reclame op parasols heeft een maximale afmeting van 1,5 m², 

met de naam en logo van het betreffende horecabedrijf en geen 

merk en product reclame. 

 

- Zonneschermen bij gevelterrassen in de vorm van luifels, 

markiezen e.d. mogen niet in de bestrating bevestigd worden,  

alleen aan de gevel. Bij monumenten is hiervoor een 

monumentenvergunning vereist. De onderkant van het 

zonnescherm dient op minimaal 2,20 meter hoogte te zijn.  

 

Reclame op het zonnescherm heeft een maximale afmeting van 

1,5 m², met de naam en logo van het betreffende horecabedrijf 

en geen merk en product reclame. 

  

Windschermen (schotten): Geen reclame is toegestaan op windschermen. 

Menuborden: Maximaal 1 menubord is toegestaan per 50m2 terrasoppervlakte, 

maximaal 1 meter hoog bij 0,80 meter breed. Het menubord mag 

uitsluitend het menu bevatten en geen reclame. Het menubord 

dient, binnen de terrasgrenzen, op zichzelf te staan en niet tegen 

straatmeubilair of bomen bevestigd of geleund te worden. 

Verlichting: Verlichting dient bevestigd te worden aan de terrasinrichting en 

niet aan openbare objecten. Voor verlichtingselementen dient 

steeds vooraf overleg te worden gepleegd met UO-ROP.  

 

Plantenbakken: Plantenbakken/potten zijn toegestaan, uitsluitend binnen de 

terrasgrenzen. De bakken zijn maximaal 1,50 meter hoog en mogen 

niet in de bestrating te worden verankerd. 

 

Overige: Op het terras mogen geen spijzen en (alcoholische) dranken 

worden bereid. Bars en grills zijn daarom niet op het terras 

toegestaan. Alleen tijdelijk, in geval van evenementen, zijn ze 

toegestaan. Tv schermen zijn ook tijdelijk toegestaan bij 

sportevenementen e.d., maar mogen niet aan openbare objecten 

bevestigd worden.  Dit geldt ook voor podia en muziekinstallaties.  
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 Voor evenementen is een evenementenvergunning van de Minister 

van Justitie vereist, conform artikel 45 en 46 van de LOO. 

Buiten op de openbare ruimte is alleen achtergrond muziek 

mogelijk. 

Verder zijn afvalbakken op het terras toegestaan en eventueel ook 

een verrijdbare “workstation” met servies, tafelgerei, etc. en 

apparatuur ter afrekening. 
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5. Procedure 

Aanvraag  

Aanvragen om een terrasvergunning worden bij de uitvoeringsorganisatie ROP ingediend. 

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden ingediend: 

 Naam en adres van het bedrijf;  

 Naam, adres en contactgegevens van de aanvrager; 

 Een kopie van de horeca exploitatievergunning; 

 Een situatietekening met de gewenste locatie en gewenste grootte van het terras; 

 De maten van de eventueel toe te passen wind- en zonneschermen en plantenbakken; 

 Wanneer de bovengenoemde objecten geconstrueerd zullen worden, het ontwerp.  

 

Overige vergunningen 

Voor het verankeren van objecten inde bestrating is een graafvergunning nodig. Deze moet 

bij de uitvoeringsorganisatie OW worden aangevraagd. 

Voor het bevestigen van objecten aan de gevel van een monument is een 

monumentvergunning vereist. Deze wordt ook bij de uitvoeringsorganisatie ROP 

aangevraagd. 

 

Toetsing 

Het verzoek wordt getoetst aan de hand van de in dit document opgenomen richtlijnen, ter 

waarborging van de welstand, de vrije doorloop en het verkeersveiligheid. 

 

De vergunning  

Er wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk acht weken na de indiening van de aanvraag, 

een beslissing genomen. 

Het terrasgebied en/of terrasvergunning mag onder geen enkele voorwaarde aan derden 

worden onderverhuurd, overgedragen of verkocht. Het terras mag uitsluitend worden 

gebruikt ten behoeve van en bediend worden uit het pand waarvoor de betreffende 

horecavergunning is verleend. 

De verleende terrasvergunning is zaak gebonden. Dat betekent dat de terrasvergunning blijft 

bestaan als de exploitatie wisselt gedurende de geldigheidsduur van de vergunning. Wel 

dienen dan de gegevens op de vergunning te worden aangepast. 

De terrasvergunning wordt verleend voor een periode van één jaar, met voorbehoud voor 

eventuele toekomstige wijzigingen in de infrastructuur. In dat geval kunnen horecabedrijven 

op de locatie na afloop van de werkzaamheden een nieuwe vergunning aanvragen en 

worden de terrassen conform de nieuwe indeling van de locatie herverdeeld. 

De vergunning dient zichtbaar voor een ieder te worden geplaatst teneinde de controle 

makkelijker te maken. 


