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Beste horecaondernemer,
Laat ik beginnen met de hoop uit te spreken dat het goed met u gaat. Helaas zitten we nog altijd in
coronatijd, en vraagt de bestrijding van het virus nog altijd veel van u als ondernemers. Ik wil u dan
ook danken voor uw inzet op dat gebied. Gelukkig kunnen we ook al weer langzaam naar onze
reguliere onderwerpen kijken. Zoals terrassen.
Deze brief gaat over drie onderwerpen die terrassen aangaan.
1. Coronaterrassen/ tijdelijke terrasuitbreidingen
We gaan weer terug naar de terrassituatie vóór corona. Vanaf 1 november 2021 mogen alle
terrasuitbreidingen die tijdens corona zijn toegestaan, niet meer geëxploiteerd te worden. Tijdens
coronatijd is een beroep gedaan op bewoners en andere gebruikers van de stad om coulant te zijn
richting horecaondernemers. Nu doen we een beroep op de horecaondernemers om de stad en de
extra openbare ruimte die in gebruik is genomen voor terrassen terug te geven aan de stad. Ik reken
op jullie!
2. Terrassen gedurende de maand december/ kerstterrassen
De regulier vergunde straat- en pleinterrassen mogen blijven staan tot de eerste dag na de
kerstvakantie. 10 januari 2022 moeten deze straat- en pleinterrassen verdwijnen. Vanaf 15 februari
2022 mogen deze terrassen weer geplaatst worden. In de tussentijd is er een korte terrasvrije
periode.
3. Geldigheid van de vergunningen voor straat- en pleinterrassen
Het derde onderwerp gaat over de geldigheid van de meeste terrasvergunningen. Die meeste
terrasvergunningen lopen begin januari 2022 af. Ik heb besloten om voor de gevel- en
straatterrassen die vergund zijn tot januari 2022, tijdelijk, uiterlijk tot 9 januari 2023, geen (nieuwe)
terrasvergunning te eisen, mits u handelt binnen de voorwaarden van uw huidige vergunning. In feite
betekent dat dat alle terrasvergunningen (met uitzondering van de vergunningen voor pleinterrassen)
zijn verlengd tot 9 januari 2023.
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Eind 2019 en eind 2020 is ook al besloten om de terrasvergunning voor gevel en straatterrassen te
verlengen in afwachting van de nieuwe Uitvoeringsregels Terrassen. Inmiddels zijn de
uitvoeringsregels bijna gereed om vastgesteld te worden. Om niet in de knel te komen met nieuwe
aanvragen en het afhandelen van die aanvragen worden de terrasvergunningen voor gevel en
straatterrassen nog één laatste keer met een jaar verlengd tot uiterlijk 9 januari 2023.

Wat moet u doen?
Om de vergunde terrassituatie te behouden, hoeft u niks te doen. In de loop van 2022 wordt u
benaderd door de gemeente om een aanvraag te doen voor een terrasvergunning.
Dit is anders als u een wijziging wil aanbrengen in uw huidig terrasvergunning. In dat geval kunt u,
zodra de Uitvoeringsregels Terrassen zijn vastgesteld een nieuwe aanvraag indienen. Mocht u nu al
weten dat u een dergelijke aanvraag wil doen, stuur ons daar alstublieft een korte mail over aan
horeca@maastricht.nl.
Houdt u in ieder geval rekening met één van de nieuwe regels. Deze geldt voor alle aanvragen voor
een terrasvergunning (dus voor een aanvraag van een geheel nieuw terras als voor een vergunning
aanvraag voor terrassen die er al jaren staan)
Bij de aanvraag voor een terrasvergunning moet blijken dat u als horecaondernemer de directe
omgeving heeft betrokken bij de voorbereiding van uw aanvraag voor de terrasvergunning. Minimaal
moet bij de aanvraag een document worden overlegd waaruit blijkt dat u de directe omgeving heeft
geïnformeerd over de voorgenomen terrasexploitatie, dat de omgeving de gelegenheid heeft gehad
om hierop te reageren en wat de resultaten daarvan zijn en hoe u als horecaondernemer, de
resultaten heeft verwerkt in uw aanvraag. Bij de coronaterrassen hebben we opnieuw kunnen zien
hoe waardevol een goed contact tussen ondernemer en omwonenden is. Ik roep u op deze
contacten ook nu goed te houden.
Wij informeren u zodra de nieuwe Uitvoeringsregels Terrassen definitief zijn vastgesteld.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u die stellen aan horeca@maastricht.nl.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Maastricht,

J.M. Penn-te Strake.
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