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 Sneek, 20 mei 2020 

Onderwerp: Verruiming terrassen  

  

Beste Horecaondernemer, 
 
Het zat er aan te komen, maar na de mededelingen van minister-president Rutte op dinsdagavond 
19 mei is het zeker: een flink deel van de horecabedrijven mag weer open vanaf pinkstermaandag 1 
juni, 12:00 uur. In deze brief leest u hoe de afbouw van de noodmaatregelen eruit ziet. Daarnaast 
vertellen wij u hoe de gemeente Súdwest-Fryslân u zo goed mogelijk wil helpen om uw bedrijf weer 
op te starten. 
 
Opening van de horeca 
De Rijksoverheid heeft een stappenplan gemaakt waarbij de noodmaatregelen onder voorwaarden 
worden afgebouwd. Vanaf 1 juni 12:00 uur is het toegestaan om 30 personen (het  personeel niet 
meegeteld) aanwezig te hebben in uw horecabedrijf; gasten moeten daarbij vooraf reserveren. 
Daarnaast moet er vooraf een zogeheten ‘checkgesprek’ met uw gasten plaatsvinden over hun 
gezondheid. Daarnaast dienen uw gasten op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten. Een 
uitzondering geldt voor personen die tot één huishouden behoren. 
 
Vanaf 1 juli wordt dit maximumaantal gasten verhoogd naar 100 personen. Voor de terrassen is er 
geen maximum aan het aantal personen. Wel moeten de gasten zitten aan een tafeltje. Ook hier 
moet de 1,5 meter afstand tot elkaar gewaarborgd zijn. Daarnaast  geldt dat de overige veiligheids-
, afstands- en hygiënemaatregelen in acht genomen moeten worden.  
 
Uitbreiden van terrassen 
Dit betekent een uitdaging voor u, maar het biedt u ook kansen. De gemeente wil u zo goed 
mogelijk helpen om het terrasoppervlakte uit te breiden.  
 
Wat houdt deze uitbreiding in? 
Daarom geeft de gemeente u toestemming om hetzelfde aantal tafels en stoelen te verspreiden 
over een grotere oppervlakte. Deze toestemming is tijdelijk en geldt van 1 juni tot 1 oktober 2020. 
De uitbreiding is alleen mogelijk als het passend is in de omgeving en de verkeersveiligheid en 
openbare orde gewaarborgd blijven.  
  



 

 

 
Hoe krijg ik hiervoor toestemming? 
Wilt u op 1 juni uw uitgebreide terras openen? Dan dient u hiervoor vóór maandag 25 mei een 
aanvraag in te dienen.  
 
De gemeente onderscheidt daarbij drie situaties: 

 Situatie 1: uw horecagelegenheid is niet gelegen in een horecaconcentratiegebied en heeft 
voldoende ruimte om het terras bij de horecagelegenheid uit te breiden. 

 Situatie 2: uw horecagelegenheid is niet gelegen in een horecaconcentratiegebied en heeft 
onvoldoende ruimte om het terras bij de horecagelegenheid uit te breiden 

 Situatie 3: uw horecagelegenheid is gelegen in een horecaconcentratiegebied. 
 
1. Situatie 1: 
U doet een verzoek om uw terras uit te breiden rondom, of in het verlengde van uw huidige terras. 
Hierbij levert u een tekening, waarbij de locatie en inrichting van het terras helder is weergegeven. 
Ook vermeldt u in de mail uw contactgegevens, de locatie van uw onderneming, en het aantal tafels 
en stoelen. De aanvraag kunt u sturen naar: ondernemen@sudwestfryslan.nl. 
  
De gemeente zal u hierna bij goedkeuring een bedrijfsgebonden gedoogbeschikking verlenen, 
waaraan de door u geleverde tekening wordt gehecht.  
 
2. Situatie 2: 
U doet een verzoek om uw terras bij uw horecagelegenheid uit te breiden en/of uw terras op een 
nabijgelegen locatie te realiseren. U dient hiervoor een plan in te dienen waarin u beschrijft hoe u 
het terras wilt realiseren en op welke locatie. Ook vermeldt u in de mail uw contactgegevens, de 
locatie van uw onderneming, en het aantal tafels en stoelen. De aanvraag kunt u sturen naar: 
ondernemen@sudwestfryslan.nl. 
 
De gemeente zal uw situatie op locatie beoordelen. Hiervoor neemt de behandelende ambtenaar 
contact met u op. Na de beoordeling op locatie ontvangt u bij goedkeuring een bedrijfsgebonden 
gedoogbeschikking. 
 
3. Situatie 3: 
U doet een verzoek om uw terras bij uw horecagelegenheid uit te breiden. U vermeldt  
in de mail uw contact gegevens, de locatie van uw onderneming, en het aantal tafels en stoelen De 
aanvraag kunt u sturen naar: ondernemen@sudwestfryslan.nl. 
 
De gemeente zal uw situatie tezamen met nabijgelegen horecagelegenheden op locatie beoordelen. 
Hiervoor neemt de behandelende ambtenaar contact met u op. Na de beoordeling op locatie wordt 
een verslag opgemaakt van de vaststelling van de toegestane uitbreiding en gehecht aan een 
bedrijfsgebonden gedoogbeschikking. Daarnaast zal door een ambtenaar de nieuwe situatie uitgezet 
worden met speciale verf op de grond.  
 
Lukt het u niet om een aanvraag voor 25 mei in te dienen? 
Dan kunt u alsnog een aanvraag indienen voor het uitbreiden van het terras. In dit geval mag u 
echter op 1 juni niet geopend zijn met een uitgebreid terras. Wel kunt u binnen de grenzen van uw 
huidige terras een terras realiseren. Hiervoor hoeft u geen toestemming te vragen.  
 
Welke regels gelden er? 
Voor de tijdelijke uitbreiding heeft u geen nieuwe of aangepaste vergunning nodig. Dit scheelt u 
tijd en voorkomt extra kosten. Wel blijven alle vergunningvoorschriften en regelgeving rond 
terrassen hetzelfde.  
 
Ook de noodverordening blijft gelden. Dit betekent dat u zich dient te houden aan alle 
voorschriften die zijn opgelegd door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân.  
 
Daarnaast zijn er voorwaarden verbonden aan de gedoogbeschikking, deze zullen bij de 
gedoogbeschikking worden gevoegd. 
 



 

 

We rekenen op een goede samenwerking. Voor de volledigheid moeten wij u er op wijzen dat u, 
indien u zich niet aan de voorschriften houdt, een boete riskeert  en intrekking van de 
gedoogbeschikking.  
  
Heeft u vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Súdwest-Fryslân. Wij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer 14 0515 of  via de mail naar: ondernemen@sudwestfryslan.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de burgemeester en het college van Súdwest-Fryslân, voor zover het ieders zijn 
bevoegdheid betreft, 
teammanager Toezicht en Handhaving Omgeving, 

 
 
 
 
 
 

G. Bouma 
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