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Beste horecaondernemer, 
 
 
Wat moet dit een bijzonder jaar voor u zijn geweest. Ook de jaarafsluiting wordt niet zoals u verwacht 
en gehoopt had.  Normaal gesproken heeft u het in deze decembermaand waarschijnlijk erg druk, 
maar dit jaar is alles anders. De persconferentie van dinsdag 8 december 2020 geeft u geen 
perspectief over wanneer u weer open mag. We kunnen het ons goed voorstellen hoe teleurstellend 
dat voor u is.  
Lokaal wordt u gefaciliteerd door verschillende maatregelen. In deze brief informeren we u daarover. 
De maatregelen die gaan over het uitstallen van terras gelden natuurlijk alleen als u van de landelijke 
overheid weer open mag en onder de voorwaarden zoals landelijk worden afgekondigd. Die regels 
zijn en blijven leidend. 
 
In deze brief wordt u geïnformeerd over verschillende onderwerpen, maar alle onderwerpen gaan 
over terrassen. Dit zijn de onderwerpen: 

1. Eenmalige opheffing terrasvrije periode 
2. Terrasuitbreidingen ook wel de extra Coronaterrassen genoemd 
3. Vermindering precario 2020 en begin 2021 
4. Carnaval 
5. Reguliere vergunningen voor gevel-/ straatterrassen 

 
Eerder is een brief van 17 november 2020 verspreid. Deze brief is digitaal verspreid en we hebben 
gemerkt dat niet iedereen die heeft ontvangen. Daarom voegen we die hierbij.  
 

1. Eenmalige opheffing terrasvrije periode 
De gemeenteraad heeft ingestemd met het eenmalig opheffen van de terrasvrije periode. Dat 
betekent voor u dat u uw straat- en/of pleinterras van 4 januari 2021 tot 15 februari 2021 mag 
uitzetten, mits de landelijke overheid toestaat dat horecazaken dan weer open mogen. Het 
gevelterras mocht u in die periode al uitzetten. U mag dat terras dan ook verwarmen. In bijgevoegde 
brief van 17 november 2020 vindt u daarover de regels. Na 15 februari 2021 begint het reguliere 
terrasseizoen. Straat- en pleinterrassen mogen dan blijven staan. 
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2. Terrasuitbreidingen/ extra Coronaterrassen 

Terrasuitbreidingen of extra Coronaterrassen, die waren toegestaan in de periode van 1 juni 2020 tot 
1 november 2020, worden -in ieder geval- niet toegestaan tot 21 maart 2021. Tot die datum wordt u 
gefaciliteerd, doordat straat- en pleinterrassen ook in de terrasvrije periode mogen worden uitgestald 
en door terrasverwarming toe te staan. Na carnaval wordt gekeken wat na 21 maart 2021 de wensen 
en mogelijkheden zijn.  
 

3. Vermindering precario  
Het College B&W heeft besloten om precario voor terrassen te verminderen: 

- Voor de maanden april, mei, november en december 2020 omdat u toen geen gebruik heeft 
kunnen maken van uw terras, 

- Omdat u deels in maart 2020 en deels oktober 2020 geen gebruik heeft kunnen maken van 
uw terras wordt precario over de hele maand oktober 2020 verminderd (en niet maart 2020), 

- De terrasuitbreidingen of extra Coronaterrassen, die van 1 juni 2020 tot 14 oktober 2020 zijn 
toegestaan, worden niet belast, 

- Voor de maanden januari en februari 2021 wordt geen precario voor terrassen in rekening 
gebracht, ook niet voor de gevelterrassen.  

U hoeft geen verzoek in te dienen bij de BSGW voor deze vermindering. Als u al betaald heeft, wordt 
het teveel betaalde bedrag teruggestort en krijgt u daarover bericht. Als u nog niet heeft betaald of u 
heeft een betalingsregeling, dan informeert de BsGW u over wat u nog moet betalen.  
 

4. Carnaval 
In januari informeren we u over hetgeen tijdens en rondom de carnavalsdagen is toegestaan. 
Duidelijk is in ieder geval dat voor tapgelegenheden en opstallen op uw terras geen 
evenementenvergunning kan worden verleend. 
 

5. Vergunning gevel- en/of straatterras 
Als uw vergunning voor uw gevel- en/of straatterras binnenkort afloopt, is het volgende bericht van 
belang voor u. U hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen voor 2021, als u uw terras exploiteert 
conform de voorschriften van de huidige terrasvergunning, te weten de terrasvergunning die geldt tot 
december 2020/ januari 2021. Feitelijk betekent dit dat u binnen de regels van uw huidige 
terrasvergunning, het gevel- en straatterras kunt exploiteren tot uiterlijk 3 januari 2022.  
 

Nieuwe uitvoeringsregels 
In de loop van het jaar 2021 worden nieuwe uitvoeringsregels voor terrassen opgesteld in 
samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland en de leden van de Klankbordgroep Horeca. Op 
onderdelen kunnen deze regels soepeler voor u zijn. Zou u nu een vergunning aanvragen op basis 
van de huidige regels kan dat nadelig voor u zijn. U wordt geïnformeerd als u een nieuwe 
terrasvergunning kunt aanvragen. 
 

Niet voor pleinterrassenvergunningen 
Deze regeling geldt niet voor vergunningen voor pleinterrassen. De pleinterrassen zijn: het Onze 
Lievevrouweplein, Sint Amorsplein, Cörversplein, Kesselskade, Pleintje onder de Klok (Wyck) en 
Tongersestraat/ Kakeberg. Voor vergunningen voor deze pleinterrassen is een procedure voor 
herverdeling doorlopen en zijn vergunningen verleend. 
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Informatie 
Meer informatie over deze besluiten kunt u lezen op 
www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/terrasvergunning. Daar leest u ook de meest recente 
informatie over mogelijkheden voor terrassen in verband met de COVID-19 maatregelen. Eventuele 
vragen kunt u stellen aan horeca@maastricht.nl. Voor vragen over precario kunt u contact opnemen 
met de BsGW (via 088-8420420). Hou uw klantnummer bij de hand als u contact opneemt met de 
BsGW. 
 
Rest ons u namens het stadsbestuur ondanks alles fijne feestdagen te wensen. Op naar een voor 
iedereen beter, maar vooral een voor iedereen gezond 2021. 
 
Met vriendelijke groet en haw pin! 
 
 

 


