
 

 

 
 

Voorschriften tijdelijke terrassen tot 1 november 2021 
 
 

• Voor de grondslag van deze voorschriften verwijzen wij naar de verleende toestemming die, voor zo ver 
op uw bedrijf van toepassing, bijgevoegd wordt. Deze toestemming geldt zowel ter aanvulling op uw 
terrasvergunning als op uw horecavergunning (indien van toepassing).  

• De toestemming geldt tot zolang de coronamaatregelen van kracht zijn maar tot uiterlijk 1 november 
2021.  

• De situering, omvang en indeling van het (tijdelijke) terras moet overeenkomen met de bijgevoegde 
situatietekening, die hoort bij de toestemming.  

• De APV en andere relevante wetgeving zijn altijd van toepassing op de gehele inrichting, dus ook op de 
tijdelijke uitbreiding. 

• Als een terras voor een ander pand dan het eigen wordt geplaatst, moet een schriftelijke toestemming 
aanwezig zijn van de betreffende eigenaar/gebruiker. Deze moet op verzoek van 
toezichthouder/politieagent getoond kunnen worden.  

• De naastgelegen panden (al dan niet van derden) moeten goed bereikbaar blijven. 

• De geldende RIVM-richtlijnen moeten worden opgevolgd. Net als de Tijdelijke wet maatregelen Covid-
19; u bent zelf verantwoordelijk dat u zich steeds houdt aan de meest recente versie.  

• U moet voldoen aan de uit die wet volgende afstandscriteria, looprichtingen, toiletvoorzieningen en u 
moet doorlopend toezicht op (het volledige) terras houden.  

• Op alle terrassen mogen alleen zitplaatsen rondom tafels zijn, er mag geen gebruik gemaakt worden 
van sta- of bartafels, met uitzondering van de altijd al aanwezige (zware) en vaste constructies, omdat 
dat uit kan nodigen om te (blijven) staan. 

• De sluitingstijd van het (tijdelijke) terras moet (net als dat van uw vaste terras) overeenkomstig de voor 
uw bedrijf geldende sluitingstijden op grond van de winkeltijdenwet plaats te vinden. Of bij horeca:  
De sluitingstijd van het terras moet voldoen aan de geldende APV van gemeente De Fryske Marren.  
Op dit moment is dat van 24.00 tot 07.00 uur. Voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 
geldt voor de vrijdag en zaterdag een afwijkende sluitingstijd van 01.00 tot 07.00 uur.  

• Na sluitingstijd van het tijdelijke terras moet het terrasmeubilair worden verwijderd of worden 
opgestapeld en vastgezet dat het niet meer als terrasvoorziening kan worden gebruikt. Eventuele 
achtergebleven gaten in het terras ten behoeve van het bevestigen van terrasmeubilair en andere 
voorzieningen (parasolpoten en dergelijke) mogen geen enkel gevaar tot persoonlijk letsel opleveren of 
op een andere manier schade kunnen veroorzaken. 

• Het terras(meubilair) moet schoon en in nette staat worden gehouden. Verontreiniging op of rondom 
het tijdelijke terras, afkomstig van uw onderneming, moet meteen worden verwijderd. 

• Als terraselementen op het tijdelijke terras zijn toegestaan: parasols, partytenten (open zijkanten) en 
terrasschermen tot maximaal 1,6 meter hoog (inclusief bevestigingsmateriaal).  

• Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de gemeente, het terrasmeubilair en andere 
terraselementen aan openbare beplanting, straatmeubilair en dergelijke vast te maken. 

• De situering en het gebruik van het tijdelijke terras, behorende bij uw bedrijf, mogen géén nadelige 
gevolgen hebben op de (directe) woon- en leefomgeving en mogen de openbare orde niet verstoren. 

• Bij herhaalde en gegronde klachten/meldingen met betrekking tot overlast zal deze tijdelijke 
toestemming ingetrokken kunnen worden.  

• Mochten er (op enig moment tijdens de looptijd van de tijdelijke toestemming) evenementen zijn 
toegestaan, dan geldt de tijdelijke terrasvergunning niet op de dagen waarop het gedeelte van de 
openbare weg, waarop het terras is ingericht, ten behoeve van festiviteiten (markten, dorpsfeest, 
braderieën en dergelijke) in gebruik is. 

  



 

 

• Voor zover van toepassing op het tijdelijke terras: de verruiming is niet mogelijk op het moment dat 
deze ruimte nodig is voor het uitstallen van de weekmarkt.     

• Voor terrassen op/aan openbare wegen: De verkeersveiligheid mag door de situering en het gebruik 
van de openbare weg (de openbare ruimte voor uw tijdelijke terras) op geen enkele wijze in het geding 
komen. 

• Bij terrasvergunning zonder drank- en horecavergunning: Er mag geen alcohol op het tijdelijke terras 
worden genuttigd. 

• Op het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht.  

• Het plaatsen en gebruiken van een buitentap op het tijdelijk terras is verboden, tenzij in het kader van 
de tijdelijke maatregelen hiervoor door de gemeente toestemming is verleend.   

• Mensen die geen gebruik maken van het tijdelijke terras kunnen/mogen niet bediend worden vanaf het 
terras of vanuit de vaste inrichting. 

• Het is zonder voorafgaande toestemming van de gemeente niet toegestaan om een wijziging van de 
situering, omvang en/of indeling van het tijdelijke terras aan te brengen. Ook is het niet toegestaan om 
wijzigingen aan te brengen aan of in de openbare weg ten behoeve van het tijdelijke terras. Een 
wijziging moet vooraf schriftelijk met motivering bij de gemeente worden aangevraagd/gemeld. Als de 
gemeente positief op de aanvraag/melding heeft gereageerd ontvangt u een aangepaste tekening van 
de wijziging van het tijdelijke terras.  

• De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade, veroorzaakt door de activiteiten genoemd in de  
vergunning. Het gaat dan om de organisatie en de uitoefening ervan. U doet afstand van alle 
aanspraken en vrijwaart de gemeente van vorderingen door derden. Schade aan gemeente-
eigendommen verhalen we op u. 

• De beschikking, voor zo ver op u/uw bedrijf van toepassing, kan altijd worden gewijzigd of ingetrokken 
in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of 
veiligheid van personen of goederen en de zedelijkheid of gezondheid, of bij niet nakoming van één van 
bovenstaande voorschriften. 


