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Beste horecaondernemer van Maastricht,
De decembermaand staat voor de deur en ongeacht of we weten of de horeca weer open mag en op
welke manier, wil ik u op de hoogte brengen van wat kan/mag in Maastricht in de decembermaand
en daarna.
Uiteraard wordt landelijk bepaald of de horeca weer open mag. Daarop heeft de gemeente geen
invloed.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in de periode van 4 januari 2021 tot 15 februari 2021 het
gebruik van de straat- en pleinterrassen toe te staan. Normaal gesproken worden in die periode de
straat- en pleinterrassen opgeruimd. De gemeenteraad besluit of die terrasvrije periode eenmalig
voor 2021 vervalt. Op 24 november 2020 vergadert de gemeenteraad hierover en op 8 december
2020 verwacht ik daar een besluit over.
-

-

In de maand december tot 4 januari is het toegestaan om uw vergunde (dus reguliere)
straat- en pleinterras uit te zetten en te exploiteren, u hoeft geen extra vergunning aan te
vragen voor een kerstterras/ winterterras,
In de maand december tot 21 maart 2021 is het toegestaan om op uw vergunde straat- en
pleinterras elektrische terrasverwarming te plaatsen. Of de straat- en pleinterrassen
mogen worden geplaatst van 4 januari 2021 tot 15 februari 2021 moet nog worden besloten
door de gemeenteraad. Maar als dat mag, is elektrische terrasverwarming toegestaan.
Normaal is terrasverwarming alleen toegestaan op gevelterrassen en op straat- en
pleinterrassen enkel in de maand december. Deze periode is dus verlengd tot 21 maart 2021
om te zorgen dat gasten aangenaam kunnen verblijven in de horecalokaliteit èn op het
terras. De extra spreiding van groepen mensen draagt bij aan het voorkomen van
besmetting,
Losstaande gasheaters en – paddenstoelen op straat- en pleinterrassen zijn niet
toegestaan, tenzij daar een speciale toestemming voor wordt verleend door de gemeente.
De horecaondernemer die een gasheater/ - paddenstoel wil plaatsen moet aangeven
waarom voor hem elektrische verwarming geen optie is, waar die gasheater/- paddenstoel
op het terras komt en waar de opslag van gasflessen komt. De aanmelding wordt getoetst en
pas na goedkeuring op onder andere (brand)veiligheid mag de gasheater/ - paddenstoel
worden geplaatst. Na 21 maart 2021 worden gasheaters/ - paddenstoelen niet toegestaan.
Het zijn de huidige bijzondere omstandigheden die maken dat we hier eenmalig ruimte voor
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willen geven mits er duidelijk aantoonbaar op korte termijn geen reële mogelijkheid bestaat
voor het gebruik maken van elektrische verwarming. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is en
blijft dat namelijk onwenselijk. Het aanmeldformulier kunt u op korte termijn vinden op
https://www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/terrasvergunning
Voor terrasverwarming op gevelterrassen gelden de reguliere Tijdelijke uitvoeringsregels
Terrassen, dat betekent dat het gebruik van terrasverwarming het hele jaar door is
toegestaan. In de meeste gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig.
Over het al dan niet continueren van de terrasuitbreidingen of coronaterrassen, zoals zijn
toegestaan in de periode van 1 juni tot 13 oktober, informeren we u op korte termijn. Daarbij
is van belang op te merken dat terrasverwarming op de terrasuitbreidingen/ coronaterrassen
niet is of zal worden toegestaan.

Ik wens u nogmaals alle sterkte toe. Met deze versoepelingen hoop ik dat we als stadsbestuur enige
steun kunnen geven, binnen de beperkte mogelijkheden die we als gemeente hebben.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Maastricht,

J.M. Penn-te Strake.
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