Voorwaarden voor het hebben van terras zonder dat een vergunning nodig is.
Richtlijnen terras
Voor terrassen gelden onderstaande richtlijnen: (Nadere regels in de zin van artikel 2:10, lid 2 van
de APV en als beleidsregels bij artikel 2:28a van de APV)


Een terras mag geen hinder veroorzaken voor gebruikers van de weg (vrijheid van het
verkeer)



De vrije doorgang is minstens 1,50 meter.



Bij wegwerkzaamheden en/of onderhoudswerkzaamheden moet de ondernemer het terras
(tijdelijk) weghalen



Een terras is niet breder dan de gevel van het pand



De ingang van het pand is goed bereikbaar en de vluchtwegen mogen niet geblokkeerd zijn



Uw terras plaatsen voor naastgelegen panden mag, zolang de eigenaar en/of gebruiker
daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Als er een nieuwe eigenaar en/of gebruiker in het
naastgelegen pand komt, moet deze opnieuw om schriftelijke toestemming gevraagd
worden.



Brugleuningen, grachten en kades blijven goed zichtbaar. Windschermen op locaties waar
zicht is op een brug, gracht en/of kade moeten dus doorzichtig zijn of zo geplaatst worden
dat de brug, gracht en/of kade goed zichtbaar blijft.



Een terras mag het gehele kalenderjaar gebruikt worden



Bij coffeeshops zijn terrassen niet toegestaan



Een terras is na sluitingstijd opgeruimd en er zijn geen personen meer op het terras.

Terrassen aan het water
Voor locaties aan het water gelden de volgende richtlijnen:


Een terras aan de overzijde van de weg langs het water is in beginsel mogelijk. Voor een
terras langs het water geplaatst voor het naastgelegen pand moet u de eigenaar/gebruiker
schriftelijk toestemming vragen.



een terras over of op het water (overhangend of drijvend) mag, zolang het past binnen de
monumentale aspecten en eisen van welstand. Het mag daarbij niet zo zijn dat door de
terrassen geen zicht meer is op de grachten en de kades.

Terrastijden


Het terras mag open zijn tijdens de normale openingstijden van de horecazaak. Het terras
is uiterlijk om 01.00 uur gesloten.



Een horecabedrijf dat valt onder de nachthoreca sluit het terras uiterlijk om 02.00 uur. Dit
is



gelijk aan de toelatingstijd van de alcoholverkopende nachthoreca.



Het terras van een restaurant in Bolsward of Sneek sluit uiterlijk om 02.00 uur.

