Algemene regels tijdelijke uitbreiding bestaande terrassen COVID-19
DE BURGEMEESTER VAN MAASTRICHT,
Gelet op artikel 2 lid 2 onder b van de Terrasverordening gemeente Maastricht;
Gezien de landelijk gestelde regels in het kader van de Corona-aanpak over de wijze van horeca- en
terrasexploitatie en het daarbij in achtnemen van de 1,5 meter afstand,
Gezien de nog steeds actuele behoefte van horecaondernemers met een terrasvergunning om
uitbreiding van het bestaande terras,
Gezien de evaluatie die is gedaan onder de leden van de Klankbordgroep horeca en de werkgroep
Gemeente- Ondernemers COVID-19;
Overwegende dat de burgemeester in het licht van de maatregelen in het kader van de Coronaaanpak (opnieuw) tijdelijk ruimte wil bieden voor extra terrasexploitatie zonder dat dit ten koste
gaat van de veiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid.
BESLUIT VAST TE STELLEN DE NAVOLGENDE ALGEMENE REGELS
Algemene regels tijdelijke uitbreiding bestaande terrassen COVID-19
Artikel 1 Definities
1. De begripsomschrijvingen uit artikel 1 van de Terrasverordening gemeente Maastricht zijn
van overeenkomstige toepassing;
2. Terrasuitbreiding: het gedeelte van de openbare ruimte waar terras wordt gevoerd buiten
het vergunde gedeelte.

Artikel 2 Algemene regels
Een horecaondernemer in bezit van een vergunning (op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet) of horecaexploitatievergunning (op grond van artikel 2.3.1.2 lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening) en een terrasvergunning (op grond van de Terrasverordening of op grond
van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening) kan terras vestigen en exploiteren
buiten de afmeting van de plattegrond van de aan hem verleende terrasvergunning plaatsen tot en
met 1 november 2020 indien:
a) Het Protocol Heropening Horeca Koninklijke Horeca Nederland wordt nageleefd;
b) De terrasuitbreiding geen gevaar, schade of hinder oplevert voor de omgeving, de
bruikbaarheid van de weg of de openbare ruimte;
c) De voetgangersstromen zoals bepaald in het voetgangersplan niet wordt gehinderd en
terrasmeubilair wordt geplaatst op ten minste 1,5 meter afstand van de in het
voetgangersplan aangegeven voetgangersstrook;
d) De doorgang voor hulpdiensten is geborgd voor minimaal 3,50 meter;

e) De terrasuitbreiding op ten minste 1,5 meter wordt geplaatst van bestaand straatmeubilair,
zoals afvalbakken, bushokjes, bankjes, fietsentulpen;
f) De terrasuitbreiding niet wordt geplaatst op een parkeerplaats/wegstrook;
g) In de terrasuitbreiding geen vaste parasols of andere (semi-)permanente objecten worden
geplaatst;
h) In de terrasuitbreiding enkel parasols op een voet worden geplaatst die voldoen aan de
Tijdelijke uitvoeringsregels terrassen;
i) Er afstemming heeft plaatsgevonden met de buurt, dat wil zeggen:
I.
Indien vóór een andere onderneming terrasuitbreiding komt te staan; dan
moet er schriftelijke toestemming zijn van die ondernemer,
II.
Indien vóór een woning terrasuitbreiding komt te staan; dan moet er
schriftelijke toestemming zijn van de eigenaar en de bewoner(s),
III.
Buurtbewoners worden geïnformeerd over de terrasuitbreiding en
eventuele bezwaren worden meegenomen in de uitvoering (bijv. terras
wordt eerder gesloten),
IV.
In het geval van ensembleterrassen/ samenwerkende horecaondernemers
wordt er bij voorkeur een gezamenlijke melding gedaan voor wat betreft de
uitbreiding;
j) De afstand tussen (de grens van) de terrasuitbreiding (die het dichtst bij de horecalokaliteit
ligt) en de horecalokaliteit niet meer dan 30 meter bedraagt;
k) De totaal aantal uit te zetten terrasstoelen (in de terrasuitbreiding inclusief het vergunde
terras) bedraagt niet meer dan het totaal aantal m2 vergunde terrasruimte vermenigvuldigd
met 1,25.
l) Nooduitgangen moeten worden vrijgehouden en voorzieningen ten behoeve van
brandveiligheid (bijvoorbeeld een blusvoorziening) blijven bereikbaar;
m) De terrasuitbreiding kan niet worden geplaatst als deze de (fysieke) ruimte inneemt die
nodig is voor evenementen die op het jaarprogramma staan/worden geplaatst. De (fysieke)
ruimte is inclusief de daarbij behorende benodigde (fysieke) ruimte looproutes, aanvoer van
materialen en op- en afbouw en strijkt uit over de dagen van het evenement alsmede de
dagen die nodig zijn voor op- en afbouw.
n) Het plaatsen/gebruik van terrasverwarming is verboden;
o) Een ontvangstbevestiging van de gemeente is ontvangen na aanmelding aan
horeca@maastricht.nl.
Artikel 3 Reeds ontvangen bevestiging
1. De horecaondernemer die een bevestiging van goedkeuring van de terrasuitbreiding van de
gemeente heeft ontvangen, kan de terrasuitbreiding binnen de gemaakte afspraken laten
staan tot en met 1 november, mits de verleende toestemming zoals bedoeld in artikel 2
onder i sub I en/of II opnieuw wordt verleend voor de periode van 1 september tot en met 1
november. Deze verleende toestemming moet worden gemaild aan horeca@maastricht.nl
onder vermelding van het adres en naam van de horecalokaliteit.
2. De toestemming als bedoeld in artikel 2 onder i sub I en/of II alsmede de bevestiging van de
gemeente (mail) dienen in de horecalokaliteit aanwezig te zijn en dienen ten alle tijden
(digitaal of op papier) aan een toezichthouder te kunnen worden getoond.

Artikel 4 Geheel nieuwe verzoeken
1. De horecaondernemer die nog geen melding heeft ingediend voor een tijdelijke
terrasuitbreiding zonder vergunning kan een melding doen bij horeca@maastricht.nl. Bij de
melding wordt overlegd:
a. Naam en adres horecainrichting(en),
b. Plattegrond (met evt foto’s) met tekening van terrasuitbreiding,
c. Stukken waaruit blijkt dat afstemming zoals bedoeld in artikel 2 onder i heeft
plaatsgevonden
2. Pas nadat een bevestiging van de gemeente is ontvangen kan de aangevraagde tijdelijke
terrasuitbreiding worden geplaatst.
3. De toestemming als bedoeld in artikel 2 onder i sub I en/of II alsmede de bevestiging van de
gemeente (mail) dienen in de horecalokaliteit aanwezig te zijn en dienen ten alle tijden
(digitaal of op papier) aan een bevoegd toezichthouder te kunnen worden getoond.
Artikel 5
De burgemeester behoudt zich het recht voor om bij klachten van omwonenden en/of indien de
leefbaarheid voor omwonenden in het geding is de sluitingstijd van de terrasuitbreiding te
vervroegen.
Artikel 6 Voorbehoud
De burgemeester behoudt zicht het recht voor om ongeacht het feit dat aan de meldingscriteria is
voldaan vanuit een oogpunt van openbare orde en/of veiligheid en/of maatregelen in het kader van
het voorkomen van de verdere verspreiding van het Covid 19-virus de gemelde tijdelijke verruiming
van de terrasruimte te verbieden/ niet langer toe te staan.
Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze regels treden in werking op 1 september 2020 en vervangen de Algemene regels tijdelijke
uitbreiding bestaande terrassen COVID-19 die zijn vastgesteld op 21 mei 2020.

Vastgesteld door de burgemeester van Maastricht,
Maastricht, 24 augustus 2020

J.M. Penn-te Strake

