BIJLAGE
Voorwaarden voor de tijdelijke exploitatie van (verruimde) terrassen ten behoeve van
de horeca in de periode van 1 juni t/m 31 oktober 2020
Artikel 1. De gedoogverklaring geldt voor horecaondernemers die over een
exploitatievergunning beschikken en die een horecabedrijf in hoofdzaak zijn
De gedoogsituatie geldt enkel voor de commerciële horeca (dat zijn doorgaans hotels,
restaurants en café's), die over een rechtsgeldige exploitatievergunning en in veel gevallen
over een drank- en horecavergunning beschikken, en die dus op of na 1 juni 2020 geopend
mogen zijn voor publiek. Onder de commerciële horeca zijn horecaondernemers te vinden
die niet over een terras beschikken. Ook zij krijgen onder de gedoogsituatie de mogelijkheid
om een terras in de buitenruimte te exploiteren, mits deze aan de voorwaarden kan voldoen
en daar expliciet toestemming voor hebben verkregen middels de schriftelijke
gedoogverklaring.
Uitgezonderd zijn dus de paracommerciële horeca en de ondergeschikte horeca, zoals de
plaatselijke bakkerij met kleinschalige en ondergeschikte horeca.
Horecabedrijven die al dan niet tijdelijk gesloten moeten blijven vanwege een bestuurlijke
maatregel, kunnen geen gedoogverklaring krijgen zolang de bestuurlijke maatregel geldt.
Zodra er zicht is op heropening kan alsnog een verzoek worden ingediend voor tijdelijke
uitbreiding van de terrassen, het moet dan wel gaan om horecazaken die over een
exploitatievergunning beschikken en daarbij geldt dat de uitbreiding geen bedreiging vormt
voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat.
Artikel 2. De schriftelijke meldplicht en de gedoogverklaring
Elke uitbreiding van terrassen wordt van te voren gemeld bij de gemeente. De melding dient
voorzien te zijn van een tekening waarop het huidige terras de uitbreiding en de maatvoering
is opgenomen, waaruit blijkt dat de vereiste doorloopruimte of vrije ruimten voor hulpdiensten
blijft gewaarborgd. Zo nodig voorzien van digitale foto’s. Tevens dienen obstakels te zijn
ingetekend. Voor wat betreft de horecaconcentratiegebieden wordt er een Quick scan
uitgevoerd in hoeverre wordt voldaan aan de richtlijnen, waaronder de toegang voor
hulpdiensten. Zodra de melding in orde is bevonden, zal een gedoogverklaring worden
afgegeven.
Artikel 3. De gedoogverklaring en de voorwaarden gelden voor de periode van 1 juni
tot en met 31 oktober 2020.
Na 31 oktober 2020 vervalt de gedoogsituatie.
Artikel 4. De regels uit de Noodverordening Covid-19 Zuid-Holland Zuid gelden
onverkort en dienen te allen tijde te worden gerespecteerd.
Hetgeen wordt gedoogd heeft alleen betrekking op de aanwezigheid en omvang van het
terras. Voor de wijze van exploitatie zijn op het gehele terras de aanwijzingen uit en op grond
van de genoemde noodverordening van kracht. Wanneer deze gedurende de geldigheid van
deze gedoogverklaring worden aangepast, dienen deze voorschriften onverkort te worden
opgevolgd.
Artikel 5. Gewijzigde inzichten en voorbereiding op situaties tijdens en na de
gedoogperiode.
Indien de landelijke en de regionale versoepelingen van de maatregelen teruggedraaid
worden (bijvoorbeeld door een nieuwe golf aan besmettingen) of wanneer nieuwe
beperkingen aan de horeca worden uitgegeven, dan kan dit tot herziening van de

voorwaarden leiden. Indien de gewijzigde voorschriften niet kunnen worden opgevolgd dan
kan dit tot verval van de gedoogde situatie leiden, indien een hoger belang (zoals
bescherming van de volksgezondheid) dient te prevaleren.
Gedurende de gedoogperiode zal worden bezien op welke wijze de exploitatie van een
terras kan worden voortgezet op basis van een bestaande, een aangepaste of een nieuw uit
te geven vergunning. In dat kader zullen gedoogconstructies die voor 1 juni 2020 zijn
ontstaan, zullen worden omgezet in vaste vergunningen. Hiervoor zullen de procedures voor
een omgevingsvergunning afwijkend gebruik van de bestemming en een wijziging van de
horeca/exploitatievergunning worden gevolgd.
Artikel 6. U beschikt over een rechtsgeldige exploitatievergunning voor uw
horecabedrijf
U beschikt over een rechtsgeldige exploitatievergunning, over een rechtsgeldige drank- en
horecavergunning als u alcoholhoudende dranken gaat schenken, en u mag uw
horecabedrijf op of na 1 juni 2020 geopend houden voor publiek. De voorschriften en
beperkingen uit deze vergunningen gelden ook voor de verruimde terrassen, tenzij daar
afwijkende bepalingen op gelden via deze voorwaarden.
Artikel 7. Indien aannemelijk is dat de exploitant en/of leidinggevenden betrokken zijn,
of hun ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten in of vanuit de
inrichting die een gevaar opleveren voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of
gezondheid en/of een bedreiging vormen voor het woon- of leefklimaat in de omgeving
van de inrichting, dan kan een gedoogverklaring geweigerd of ingetrokken worden.
Artikel 8. Het publiek dient het verruimde terras voor 23.00 uur te verlaten en het terras
mag na 23.00 uur niet geopend zijn voor publiek zodat de verruiming geen bedreiging
vormt voor de openbare orde en/of het woon-en leefklimaat in de van de horecainrichting.
De reguliere sluitingstijden blijven voor de reguliere en reeds vergunde terrassen
gehandhaafd.
Artikel 9. De omvang van het te verruimen terras is afhankelijk van de beschikbare
ruimte. Daarbij wordt ook rekening gehouden met: de verkeersveiligheid, doorgang
voor de nood- en hulpdiensten, geplande of noodzakelijke werkzaamheden in de
openbare ruimte en de impact op het woon- en leefklimaat in de omgeving van de
horeca-inrichting.
Artikel 10. Brandkranen of andere objecten waar derden van gebruik kunnen maken
dienen vrij te blijven.
Artikel 11. Toestemming van de directe omgeving
Indien het terras geplaatst wordt aan of voor de gevel van een andere onderneming of
woning, dan dient er een schriftelijke toestemming van deze eigenaar en of exploitant
verkregen te worden.
Artikel 12. Verbod verplaatsing bestaande objecten die plaatsing terras beperken
Het is niet toegestaan om obstakels, zoals straatmeubilair, afvalvoorzieningen,
verkeersborden, fietsenrekken e.d., te verplaatsen, indien deze het terras belemmeren of de
objecten niet meer bruikbaar worden door de verplaatsing. Bij voorkeur dient een oplossing
gezocht te worden waarbij verplaatsing van dergelijke objecten niet nodig is.
Artikel 13. Uitgifte balie op terras
De voorschriften van het reguliere terras blijven van toepassing, een uitzondering hierop is
het tijdelijk toestaan van een uitgifte balie voor het terras. Deze balie is enerzijds om de

gasten op het terras direct te kunnen helpen en anderzijds om afhaal producten te kunnen
uitgeven, zodat men niet de horecagelegenheid moet betreden om te bestellen of af te halen.
Het is alleen toegestaan om alcoholische dranken vanuit de horecagelegenheid of uitgifte
balie te verstrekken voor gebruik op het terras of in de horecagelegenheid. Uiteraard alleen
als men ook in bezit is van een drank- en horecawetvergunning. Etenswaren voor gebruik op
het terras zijn tevens toegestaan. Installaties voor het bereiden van eten zoals BBQ’s e.d. die
rookoverlast kunnen geven zijn niet toegestaan. Overige producten etenswaren en
alcoholvrije dranken zijn wel toegestaan om mee te nemen, zowel bij zaken met een DHWvergunning of alleen een exploitatievergunning met terras.
Artikel 14. De doorgang voor de nood- en hulpdiensten is te allen tijde gewaarborgd
Bij de uitbreiding van de terrassen is het van belang dat de hulpdiensten niet gehinderd
worden en dat er een doorrijbreedte van de rijbanen van minimaal 3,5 meter vrij blijft en in
bochten 4,5 meter.
Artikel 15. Toegankelijkheid verkeersdeelnemers voetgangersgebied
Een uitbreiding van een terras zal vaak ook plaats vinden in voetgangersgebied. Belangrijk is
dat de voetgangers en rolstoelgebruikers elkaar kunnen passeren. Dit kan betekenen dat er
de mogelijkheid is om langs het terras te lopen. Conform de RIVM-regels dient een doorgang
van minimaal 1,5 meter afstand van het terras voor het langslopende publiek gehandhaafd te
blijven. De doorgang dient ook een minimale breedte te hebben van 3 meter zodat men
elkaar op voldoende afstand kan passeren, tenzij een eenrichtingsverkeer gerealiseerd kan
worden.
Artikel 16. Afstemming terrassen
Indien in de directe nabijheid meerdere (uitbreidingen van) terrassen tijdelijk worden
gedoogd, zal de gemeente de plannen afstemmen.
Artikel 17. Houd rekening met bestaande weekmarkten of standplaatshouders
De uitbreiding van de terrassen moet op zodanige wijze worden ingericht, dat bestaande
weekmarkten en losse standplaatsen zonder risico's toegankelijk blijven. Dit kan ook
betekenen dat de uitbreiding van de terrassen tijdelijk wordt opgeruimd zodat ruimte wordt
geboden voor de weekmarkt dan wel de losse standplaatshouder(s).
Artikel 18. Het verruimde terras levert geen schade op aan de openbare weg, of de
bruikbaarheid van de weg, of het doelmatig en veilig gebruik daarvan.

