Heerlen, 28 oktober 2020
Onderwerp: Tijdelijk algemene toestemming voor winterterrassen
Beste horecaondernemer,
Momenteel geldt een tijdelijke horeca-sluiting. Helaas is er nog geen sprake van een
versoepeling. De gemeente Heerlen kan niet voorspellen wanneer de horeca opengaat. Wel
kunnen wij u helpen om de periode van sluiting te gebruiken voor het nemen van
maatregelen om meer klanten te kunnen onderbrengen op het moment dat de deuren weer
open mogen gaan.
U mag zonder vergunning te hoeven aanvragen per direct overgaan tot het tijdelijk plaatsen
van terrasschermen en terrasoverkappingen. Dat betekent dat u zonder administratieve
rompslomp en tekeningen terrasschermen en terrasoverkappingen mag plaatsen binnen de
grenzen van de terrasvergunning. Ook een tent of eenvoudig het afschermen van de
voorzijde van terrassen die al een bestaande luifel / uitvalscherm of terrasschotten hebben,
is tijdelijk toegestaan. De algemene toestemming geldt ook voor de tijdelijke uitbreidingen
van de terrasvergunningen. De tijdelijke terrasschermen en terrasoverkappingen moeten
wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en
gezondheid. Daarover leest u hieronder meer.
Onmiddellijke ingang
De algemene toestemming gaat onmiddellijk in waardoor de werkzaamheden al tijdens de
horecasluiting kunnen worden uitgevoerd. De eerdere toestemming voor verruiming van de
terrassen blijft ook van kracht.
Voorwaarden
Basisvoorwaarden voor zowel terrasschermen als overkappingen
- de gemeentelijke bestrating mag niet worden aangetast;
- terrasschermen en overkappingen moeten veilig zijn: voldoende bestand tegen omvallen,
wind (omwaaien en opwaaien) en belasting door (hevige) regen of sneeuw;
- tussen de overkapping en de terrasschermen moet een open strook zijn van minimaal 50
centimeter;
- excessen (esthetisch of anderszins) zijn niet toegestaan;
- tijdelijke terrasschermen en terrasoverkappingen moeten uiterlijk 1 april 2021 verwijderd
zijn;
- (kerst-)versieringen moeten voldoen aan de daaraan te stellen veiligheidseisen met
bijzondere aandacht voor brandveiligheid en blootstelling aan wind en vocht.
Aanvullende basisvoorwaarden voor overkappingen
- het “Infoblad tijdens de Coronacrisis Tenten en Overkappingen” van de Brandweer ZuidLimburg moet worden nageleefd;
- de omvang van de overkapping is beperkt tot de oppervlakte van de verleende
terrasvergunning (inclusief tijdelijke uitbreiding tot 1 april 2021);
- er is uitsluitend één bouwlaag toegestaan (begane grond);
- de hoogte van de overkapping bedraagt minimaal 2,10 meter boven maaiveld en maximaal
3,50 meter.

Aanvullende basisvoorwaarden voor terrasschermen
- terrasschermen mogen alleen worden geplaatst binnen de oppervlakte van de verleende
terrasvergunning (inclusief tijdelijke uitbreiding tot 1 april 2021);
- het deel van terrasschermen dat hoger is dan 60 cm boven maaiveld is transparant;
- terrasschermen mogen niet hoger zijn dan 2,00 meter boven het aansluitend maaiveld.
Infopunt
Om u snel te helpen met vragen over de voorwaarden of technische vragen, hebben wij een
infopunt opgezet. U kunt hier ook advies krijgen over hoe de overkapping eruit moet zien om
aan de regelgeving te voldoen. Het infopunt is bereikbaar via horeca@heerlen.nl

Met ondernemende groet,
Gemeente Heerlen, in samenwerking met
Centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad
KHN, afdeling Heerlen
Ondernemersfonds Heerlen

