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Op grond van de noodverordening zijn buiten samenkomsten van maximaal 40 personen 
toegestaan en binnen van maximaal 30 personen. Op een terras dat dus aan meer dan één 
zijde en aan de bovenzijde gesloten is, zijn dus maximaal 30 personen toegestaan. Dit terras 
wordt beschouwd als binnenruimte.
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Met de winterperiode op komst en de aanhoudende COVID 19-situatie, is er nog steeds 
behoefte om de horecabranche ruimte te bieden door het voeren van grotere terrassen, de zgn. 
winterterrassen. Ondernemers die ook in de winterperiode een buitenterras willen exploiteren, 
hebben de wens deze meer af te schermen en eventueel te kunnen verwarmen.

Aanleiding
De afgelopen zomer hebben veel ondernemers de ruimte gekregen om grotere terrassen te 
mogen gebruiken. Deze terrassen moeten voldoen aan de regels uit de vigerende 
noodverordening en lokale regelgeving inzake terrassen. De noodverordening geeft 
voorschriften over een buitenterras. Een buitenterras is volgens artikel 1.2 lid 1 van de model- 
noodverordening van 29 september jl. ‘een in de open lucht gelegen terras dat aan de 
bovenzijde of aan drie zijden open is’.

Noodverordening
De tekst in de noodverordening over buitenterrassen is gebaseerd op de aanwijzing van de 
minister van VWS van 1 juni 2020, kenmerk: 1693632-205523-PG. Zoals gezegd schrijft de 
noodverordening voor dat deze terrassen aan drie zijden open moeten zijn, dan wel dat de 
bovenzijde open is. Indien een terras meer wordt afgedicht, kan niet meer worden gesproken 
over buitenterras, maar wordt het terras beschouwd als binnenruimte.

Deze notitie geeft aan op welke wijze het Veiligheidsberaad de horecabranche meer ruimte kan 
geven voor winterterrassen. Aanpassing van lokale regelgeving blijft een lokale 
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als het gaat om de eisen die lokaal worden gesteld aan 
geluid en verwarming etc.
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Voorstel
Het Veiligheidsberaad wordt gevraagd:
> Kennis te nemen van de inhoud van deze notitie over winterterrassen en dit via de

Regionale Beleidsteams ter kennis te brengen van de burgemeesters.
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In plaats van schotten kunnen aan twee zijden verticale schermen (tentdoeken) die tijdelijk aan 
de parasol/zonneschermen kunnen worden bevestigd.

In plaats van de schotten mogen verticale schermen (tentdoeken) worden gebruikt die tijdelijk 
aan de parasol/zonneschermen kunnen worden bevestigd. De schotten en verticale schermen 
dienen haaks geplaatst te worden aan de gevelzijde.

Bouwwerken en overkappingen zijn op grond van de evenementen (BGBOP) en/of 
bouwregelgeving (bouwbesluit) vaak vergunningplichtig. Vanuit de horeca is de behoefte om 
een buitenterras te kunnen inrichten dat voldoende bescherming biedt tegen weersinvloeden, 
waarbij voldoende geventileerd kan worden.

Om tijdig in te kunnen spelen op de wensen van ondernemers en om de belangen van de 
overheid goed te waarborgen, worden twee opties voor winterterrassen voorgesteld. Deze 
voorstellen voldoen aan de eisen om bezoekers te beschermen tegen weersinvloeden en 
bieden voldoende ventilatie in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Deze 
winterterrassen worden beschouwd als binnenruimte.

2. Overterras
Bij een overterras (terras niet direct aan de gevel maar met een looproute er tussen) kan 
gebruik gemaakt worden van een parasol/zonnescherm/pagodetent. Een overterras kan aan 
maximaal drie zijden dicht worden gezet met schotten van maximaal 150 cm hoog welke 
transparant zijn boven de 60 cm. Tussen de parasol/het zonnescherm en de schotten dient 
minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.

Inrichten buitenterrassen (winterterrassen)
Horecaondernemers hebben de wens om bezoekers te beschermen tegen regen en wind. 
Daarnaast is het van belang dat er voldoende zicht is voor weggebruikers, er voldoende 
ventilatie op het terras is en er aandacht is voor gezondheid en (brand)veiligheid.

Deze opties dienen lokaal te worden geïmplementeerd. Het kan zijn dat hiervoor dan lokaal nog 
ontheffingen, meldingen of vergunningen nodig zijn. Dat betreft echter een lokale 
aangelegenheid.

Voor zowel het gevel- als het overterras geldt dat:
> Indien een terras aan de weg grenst er een obstakelvrije ruimte van 50 cm tussen de weg 

en overkapping dient te zijn om aanrijschade te voorkomen.
> Actieve gladheidsbestrijding op het trottoir en de doorgaande weg doorgang moet kunnen 

vinden. Hiervoor is een minimale breedte van 1,80 m op het trottoir nodig.

1. Gevelterras
Bij een gevelterras (terras direct aan de gevel) kan gebruik gemaakt worden van een 
parasol/zonnescherm/pagodetent. Het gevelterras mag aan maximaal twee zijden dicht worden 
gezet met schotten van maximaal 150 cm hoog welke transparant zijn boven de 60 cm. Tussen 
de parasol/het zonnescherm en de schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor 
voldoende ventilatie.


