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Samenvatting 

Verlenging en aanpassing tijdelijke regels voor (uitbreiding van) tijdelijke 
terrassen  
De maatregelen die zijn genomen voor de bestrijding van corona hebben een grote impact op de 
horeca en (maatschappelijke) organisaties met een terras zoals dorpshuizen. Meer oppervlakte 
aan terras is nodig om te kunnen voldoen aan de regels van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen realiseren in de 
anderhalvemetersamenleving. We willen horeca als zij open mogen meer ruimte blijven bieden 
met tijdelijke regels tot 1 oktober 2021. De evaluatie en ervaringen van afgelopen jaar zijn 
overwegend positief gebleken en de coronamaatregelen blijven helaas een grote impact hebben 
op ondernemers en organisaties. Als de coronamaatregelen het toelaten dat horeca en 
organisaties met terras open mogen zijn, dan bieden terrassen de mogelijkheid om elkaar veilig 
en op voldoende afstand buiten te ontmoeten. Terrassen voorzien dan in een behoefte in de 
anderhalvemetersamenleving binnen de kaders van de noodverordening. De regels bieden 
tijdelijke ruimte om een extra terras te plaatsen, maar alleen als de landelijke en lokale situatie 
dat toelaat. Anders dan in de zomerperiode is er nu meer voorzichtigheid geboden vanwege het 
toenemende aantal besmettingen. De dalende trend lijkt recent te zijn ingezet, maar dit is nog 
niet voldoende. 
 
We verlengen in aangepaste vorm de tijdelijke regels over terrassen tot 1 oktober 2021 en 
evalueren gezamenlijk in juni 2021. De verschillen t.o.v. de huidige regels zijn:  

− vanwege klachten van ondernemers in de omgeving verbieden we het innemen van 
parkeerplaatsen voor terrassen; 

− we voegen een regel toe over verplaatsing van de tijdelijke terrassen ten tijde van 
evenementen; 

− we benadrukken in de regels dat een terras niet ten koste mag gaan van looproutes, zodat 
voetgangers niet van de stoep worden gedrukt; 

− we voegen de regel toe dat bij (tijdelijke) sluiting van een openbare inrichting, als gevolg van 
een landelijke of bestuurlijke maatregel, het tijdelijke terras verwijderd moet zijn. Dit 
vanwege klachten van ondernemers in de directe omgeving; 

− ook expliciteren we meer wat de (on)mogelijkheden zijn van het plaatsen van 
overkappingen en terrasverwarmers. Met de komst van het winterseizoen hebben 
ondernemers hier vragen over.  
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1 Context  
 
Per 1 juni 2020 hebben we horecaondernemers en organisaties met terras tijdelijk en waar 
mogelijk tot 1 januari 2021 meer ruimte gegeven voor terrassen in de openbare ruimte en op 
eigen terrein in Haarlemmermeer. Dit om de gevestigde ondernemers en organisaties meer 
oppervlakte voor terras te bieden. De maatregelen die zijn genomen voor de bestrijding van 
corona hebben een grote impact op de horeca en (maatschappelijke) organisaties met een 
terras zoals dorpshuizen. Meer oppervlakte aan terras is nodig om te kunnen voldoen aan de 
regels van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en om een gezonde 
bedrijfsvoering te kunnen realiseren in de anderhalvemetersamenleving. Tot 1 oktober 2021 
willen we horeca als zij open mogen meer ruimte blijven bieden. De evaluatie en ervaringen van 
afgelopen jaar zijn overwegend positief gebleken en de coronamaatregelen blijven helaas een 
grote impact hebben op ondernemers en organisaties. Als de coronamaatregelen het toelaten 
dat horeca en organisaties met terras open mogen zijn, dan bieden terrassen de mogelijkheid 
om elkaar veilig en op voldoende afstand buiten te ontmoeten. Terrassen voorzien dan in een 
behoefte in de anderhalvemetersamenleving binnen de kaders van de noodverordening. De 
regels bieden tijdelijk ruimte om een extra terras te plaatsen, maar alleen als de landelijke en 
lokale situatie dat toelaat. Anders dan in de zomerperiode is er nu meer voorzichtigheid 
geboden vanwege het toenemende aantal besmettingen. 
  

Terras in Hoofddorp, 2020 
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2 Voorwaarden voor (uitbreiding van) een tijdelijk terras   
  
Hieronder puntsgewijs de voorwaarden voor de tijdelijke uitbreiding van een terras en nieuwe 
terrassen op bijvoorbeeld pleinen. De tijdelijke regels voor (uitbreiding van) terrassen zijn 
aanvullend op de bestaande regels voor terrassen die van kracht blijven. De ondernemer of 
organisatie met terras dient het terras en de directe omgeving (straal van 25 meter) bijvoorbeeld 
schoon te houden. Ook dient de woon- of leefsituatie in de omgeving van het terras niet op 
ontoelaatbare wijze nadelig te worden beïnvloed. 

2.1 Het exploiteren van het terras  

− Een terras kan alleen worden ingenomen met een geldige terrasvergunning/ melding. Dit 
kan een horecagelegenheid zijn met tevens een drank- en horecavergunning of alleen een 
exploitatievergunning voor een alcoholvrij horecabedrijf met terras. Detailhandelsbedrijven 
met ondergeschikte horeca kunnen een terras plaatsen overeenkomstig de nadere regels. 

− Het bestemmingsplan kan ook van invloed zijn op de maximale afmeting van een terras, 
bijvoorbeeld als er een maximum percentage of regels over ondergeschikte horeca in 
vermeld staan. Bij een horeca- en/of exploitatievergunning wordt hier ook op getoetst.  

2.2 Het terras is ingericht overeenkomstig de noodverordening en sluit aan 
bij protocollen 

De noodverordening is leidend. Uitbreiding van een terras zal vaak zijn op het openbaar gebied 
en heeft ook invloed op verkeersstromen, loopstromen en omwonenden. We sluiten aan op het 
protocol veilige winkelstraat van de gemeente Haarlemmermeer en eventuele 
andere veiligheidsprotocollen die nog volgen. De exploitant moet maatregelen 
treffen om 1,5 meter afstand tussen de gasten te garanderen en maakt dit 

Polderplein, Hoofddorp Polderplein, Hoofddorp 

Lorentzplein, Badhoevedorp 

Bakkerij MAMA in Zwanenburg  

Getsewoud, Nieuw-Vennep 

Landgoed de Olmenhorst, 
Lisserbroek 
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kenbaar door middel van bijvoorbeeld een bord met huisregels bij de entree of op flyers / 
menukaarten. Beperkingen in opstelling van het terras zijn aangebracht om groepsvorming op 
het terras te voorkomen. De ondernemer is ook verantwoordelijk voor eventuele wachtende 
klanten. Er moet rekening gehouden worden met een opstelplaats voor deze wachtende 
klanten.  

2.3 De uitbreiding van het terras is tijdelijk 

De aanvullende regels voor terrassen zijn van tijdelijke aard en verlengd tot 1 oktober 2021 
onder voorbehoud van wijzigingen in hogere wet- en regelgeving. Gekozen is voor een zo ruim 
mogelijke periode in verband met bijvoorbeeld investering in de terrasinventaris, duidelijkheid 
voor ondernemers en vanwege positieve ervaringen tot nu toe. In juni 2021 vindt een 
gezamenlijke evaluatie plaats met ondernemers, gemeente, veiligheidspartners en overige 
betrokkenen om te bepalen of voortzetting of bijstelling gewenst is. Tussentijds zal er regelmatig 
gecontroleerd worden. Indien nodig zullen wijzigingen, in gesprek met ondernemers, 
aangebracht worden.   

2.4 Omvang tijdelijk terras 

We gaan uit van brede mogelijkheden, onder voorwaarden, om tijdelijk het reguliere terras uit 
te breiden om de ondernemers de ruimte te bieden om omzet te genereren in de 
anderhalvemetersamenleving. De uitbreiding van een terras is afhankelijk van de mogelijkheden 
ter plaatse. In veel gevallen vraagt dit om maatwerk. Om die reden is er in principe geen grens 
bepaald voor de uitbreiding. Bij de omvang van het terras wordt de ondernemer gevraagd om 
goed na te denken over de impact van het terras en de bezoekers op de bedrijfsvoering binnen.  
Als landelijk de horeca en terrassen weer open mogen, is het goed mogelijk dat het aantal 
aanwezigen binnen en buiten weer gemaximaliseerd wordt. Bezoekers van het terras moeten 
gebruik kunnen maken van de toiletten die zich binnen bevinden, waarbij rekening gehouden 
moet worden met het maximaal aantal toegestane personen op dat moment.  

2.5 Plaats tijdelijk terras  

Het tijdelijke terras dient zoveel mogelijk aan te sluiten op het reguliere terras. Als dit niet 
mogelijk is, dan kan een tweede terras geplaatst worden in de onmiddellijke nabijheid van het 
horecabedrijf en binnen het gezichtsveld van de ondernemer. Ook is het mogelijk dat 
horecaondernemers gezamenlijk een terras exploiteren op bijvoorbeeld een plein. De Drank- en 
Horecawet eist dat een terras in de onmiddellijke nabijheid van het horecabedrijf opgesteld is. 
Dit betekent dat er geen enkel misverstand mag bestaan over de vraag bij welk horecabedrijf het 
terras behoort. Ten tweede moet het altijd mogelijk blijven om het terras vanuit het 
horecabedrijf van dranken en eten te voorzien. 
 
Het volgende is van toepassing:  
- indien het terras geplaatst wordt aan de gevel van een andere eigenaar en/of 

onderneming op grond van of in het pand van een andere eigenaar en/of onderneming 
dan dient er op verzoek een schriftelijke toestemming van de eigenaar/exploitant (of 
meerdere) overlegd te worden. 

- indien er gemotiveerde bezwaren zijn, waaruit blijkt dat de woon- en leefomgeving 
onacceptabel worden belast en er klachten uit gebruik van het tijdelijke terras 
voortvloeien, dan kan het (tijdelijke) terras door de burgemeester gesloten worden.  

 
Parkeerplaatsen 
Het innemen van parkeerplaatsen voor terrassen levert klachten op bij ondernemers in de 
omgeving. Om die reden is het niet meer mogelijk om parkeerplaatsen voor terrassen in te 
nemen. 
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2.6 Openingstijden tijdelijk terras 

Voor een terras geldt dezelfde sluitingstijd als voor de openbare inrichting met een uiterlijke 
sluitingstijd van 02.00 uur. Als de terrasoppervlakte toeneemt op de pleinen, verhoogt dat ook 
de overlastdruk op de omgeving. Mogelijk dat bijstelling van de eindtijd, na klachten, in overleg 
met ondernemers en betrokkenen dan wenselijk is. Dit moeten we blijven monitoren. De 
sluitingstijd van terrassen/ de horeca kan collectief beperkt worden als gevolg van landelijke 
regelgeving en de lokaal geldende noodverordening. Voor een ondergeschikt terras bij een 
winkel, geldt dezelfde sluitingstijd als voor de winkel, zoals bedoeld in de Winkeltijdenwet. 

2.7 Objecten die plaatsing terras beperken 

Brandkranen of andere objecten waar derden gebruik van moeten kunnen maken, dienen vrij te 
blijven. Obstakels zoals straatmeubilair, afvalvoorzieningen, verkeersborden, fietsenrekken en 
dergelijke dienen zoveel mogelijk bruikbaar te blijven bij plaatsing van het tijdelijke terras. Het is 
niet toegestaan om dit soort obstakels, indien deze het terras belemmeren of de objecten niet 
meer bruikbaar worden door plaatsing van het tijdelijke terras, zelfstandig te verwijderen. Er 
dient met de gemeente en betrokkenen een oplossing gezocht te worden waarbij in beginsel 
geen verplaatsing van dergelijke objecten nodig is. Indien geen alternatief terras mogelijk is dan 
dient er in contact met de gemeente onderzocht te worden of er nog andere mogelijkheden zijn.  

2.8 Uitgiftebalie op terras, meubilair, overkappingen en terrasverwarmers 

- de voorschriften van het reguliere terras blijven van toepassing, een uitzondering hierop is 
het tijdelijk toestaan van een uitgiftebalie voor het terras. Deze balie is enerzijds om de 
gasten op het terras direct te kunnen helpen en anderzijds om afhaalproducten te kunnen 
uitgeven, zodat men niet de horecagelegenheid moet betreden om te bestellen of af te 
halen. Het is alleen toegestaan om alcoholische dranken vanuit de horecagelegenheid of 
uitgiftebalie te verstrekken voor gebruik op het terras of in de horecagelegenheid. 
Uiteraard alleen als men ook in bezit is van een vergunning conform de Drank- en 
Horecawet (DHW).  

- overige producten, etenswaren en alcoholvrije dranken zijn wel toegestaan om mee te 
nemen, zowel bij zaken met een DHW-vergunning of alleen een exploitatievergunning met 
terras.  

- het is verboden voorwerpen in de grond te verankeren, tenzij hiervoor schriftelijk 
toestemming is verleend door of namens het college van B&W; 

- het plaatsen van mobiele terrasverwarmers (heaters) is toegestaan; 
- het plaatsen van mobiele parasols of vergelijkbare overkappingen is toegestaan, zolang 

deze eenvoudig te verplaatsen zijn en aan drie zijden open zijn; 
- het is niet toegestaan om tenten of andere permanente overkappingen te plaatsen op het 

terras, tenzij de openbare inrichting al in het bezit is van een geldige vergunning hiervoor. 

2.9 Doorgang hulpdiensten 

Bij de uitbreiding van de terrassen moeten de hulpverleningsroutes vrij blijven. Dit toetsen en 
monitoren we ook in samenspraak met de betrokken hulpdiensten.  

2.10 Voetgangers en fietsers 

Belangrijk is dat er voldoende ruimte is voor voetgangers en fietsers naast de terrassen, zodat de 
doorgang niet belemmerd wordt. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met 
mindervaliden en blindegeleidestroken. Het terras dient zo opgesteld te worden dat er een 
mogelijkheid is om langs het terras te lopen of er overheen, met inachtneming van de 
noodverordening en landelijke wet- en regelgeving. Op een weg met een rijbaan moet 
voldoende vrije doorgang worden gewaarborgd op het voor voetgangers gereserveerde 
gedeelte van de weg. In een voetgangersgebied moet aan beide zijden van een terras een vrije 
doorgang van minimaal 3 meter worden gewaarborgd, gemeten vanaf het midden van het vrije 
gedeelte van dat gebied.  
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2.11 Onderlinge afstemming en aansluiting    

In onder andere centra zoals Stadscentrum Hoofddorp is de druk op de ruimte groot. We 
verwachten dat er locaties zijn waar meerdere horecaondernemers hun terras willen 
vergroten. Ook zullen andere functies (bijvoorbeeld wachtrijen voor winkels of de markt) meer 
ruimte blijven innemen. (Tijdelijke) terrassen dienen aan te sluiten bij de veiligheidsprotocollen 
van de centra en rekening te houden met de (tijdelijke) markt en evenementen. Het is 
belangrijk dat ondernemers de initiatieven met elkaar afstemmen zodat er geen onderlinge 
conflicten ontstaan. Het initiatief voor verruiming is aan de (gezamenlijke) horecaondernemers. 
Wij leveren de kaders en toetsen op onder andere veiligheid. Wij geven de kaders aan en 
marktpartijen kunnen dit (gezamenlijk) oppakken. Hiermee willen we ook oneerlijke 
concurrentie voorkomen. Bepaalde ondernemers zullen geen uitbreidingsmogelijkheden voor 
de deur hebben, maar kunnen in overleg met collega-ondernemers bijvoorbeeld een initiatief 
ontplooien op een plein waar nu geen terras is. Voor gezamenlijke initiatieven geldt dat een 
gevestigde ondernemer met terrasvergunning verantwoordelijk is voor het gezamenlijke 
initiatief, ook bij overtredingen. 

2.12 Evaluatie en aanpassing  

In juni 2021 vindt een gezamenlijke evaluatie plaats met ondernemers, gemeente, 
omwonenden, veiligheidspartners en overige betrokkenen om te bepalen of voortzetting of 
bijstelling gewenst is. We zetten in op handhaafbaarheid van de (tijdelijke) regels en bijsturing 
indien nodig. De tijdelijke regels bevatten een voorbehoud om het (tijdelijke) terras in te perken 
of te sluiten in geval van risicovolle drukte. Bij gevaarlijke situaties of vormen van overlast wordt 
in overleg met betrokkenen gezocht naar een oplossing. In geval van herhaling kan er 
handhavend worden opgetreden, mede op grond van de reeds verleende terrasvergunningen en 

Terras in Hoofddorp 

Terras in Hoofddorp 
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de tijdelijke regels. We sturen indien nodig gezamenlijk bij in overleg met de horeca en een 
aantal belangrijke spelers (onder andere politie, omwonenden en handhaving).  

3 Uitvoering 

3.1 Voldoen aan de tijdelijke regels; geen melding of wijziging vergunning 
nodig  

Een uitbreiding van een terras moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de tijdelijke  
regels die zijn vastgesteld door het college. De verantwoordelijkheid om de beschikbare 
terrasruimte op juiste wijze in te vullen, ligt bij de gevestigde horeca zelf. Er hoeft geen melding 
te worden ingediend. De bestaande horecaondernemers hebben al een horeca- en / of 
terrasvergunning en zijn daarmee al gescreend. De gezamenlijke horeca zorgt zelf voor een 
eerlijke verdeling van de beschikbare ruimte.    

3.2 Gezamenlijke initiatieven krijgen voorrang 

We geven voorrang aan een gezamenlijk initiatief vanuit de gevestigde horeca en er wordt op 
voorhand geen ruimte vergeven aan individuele initiatieven, bijvoorbeeld rondom de pleinen. 
Het is ook belangrijk dat er een gezamenlijke afweging wordt gemaakt van de initiatieven zodat 
niet de situatie ontstaat van ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. 

3.3 Controle  

Tussentijds zal er regelmatig gecontroleerd worden. Indien nodig zullen wijzigingen, in gesprek 
met ondernemers, aangebracht worden.   

3.4 Geen kosten 

Aangezien er geen sprake is van een (wijziging van een) terrasvergunning, maar slechts van een 
tijdelijke situatie worden hiervoor geen leges in rekening gebracht.  

3.5 Contact bij vragen 

Ondernemers die twijfelen over de plaatsingsmogelijkheden van het terras, kunnen contact 

opnemen met de gemeente via info.terras.horeca@haarlemmermeer.nl. In overleg met een 

toezichthouder wordt de terrassituatie ter plekke geschouwd en waar nodig bijgesteld. 

3.6 Disclaimer 

Voorliggend document is een handreiking en kan aangepast worden, zie hiervoor ook de 
paragraaf evaluatie. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.  

4 Bijlagen  
 
Terrassen dienen te voldoen aan de bepalingen in de APV, de ´Beleidsregels over terrassen 
Haarlemmermeer 2017´ en de ‘Nadere regels over terrassen Haarlemmermeer 2017’. Voor 
tijdelijke (uitbreiding van) terrassen gelden aanvullend de regels uit ´Tijdelijke regels over 
terrassen 2020´. Deze regels zijn verwerkt in voorliggende handreiking. Voor de volledigheid 
worden de volledige artikelen hieronder weergegeven.  

4.1 Regels uit de APV 2019 

Artikel 2:27 Definities 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 

mailto:horeca@haarlemmermeer.nl
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- horecabedrijf: horecabedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet; 
- openbare inrichting: 

1. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of 
clubhuis; 

2. elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in 
een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden 
geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden 
verstrekt of bereid; 

- paracommerciële rechtspersoon: paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, van de Drank- en Horecawet; 

- terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting in de openlucht liggend 
deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding 
dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen 
worden bereid of verstrekt.  

 

Artikel 2:28A Exploitatie openbare inrichting  
1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de 

burgemeester.  
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als: 

a. de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan, 
beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit; 

b. de exploitant of beheerder van slecht levensgedrag is; 
c. naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de 

omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze 
nadelig wordt beïnvloed.  

3. De burgemeester kan de vergunning weigeren in het geval en onder de voorwaarden, 
bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur.  

4. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting: 
a. in een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover:  

1º. de activiteiten van de openbare inrichting ondergeschikt zijn aan de winkelactiviteit;  
2º. de openbare inrichting maximaal 20% van het totale overdekte en omsloten 
brutovloeroppervlak bedraagt met een maximum van 150 m² winkelvloeroppervlak of 
200 m² brutovloeroppervlak; 
3º. voor de openbare inrichting dezelfde sluitingstijden gelden als voor de winkel;  
4º. de openbare inrichting tijdens openingsuren van de winkel openbaar toegankelijk is; 
5º. de toegang tot de openbare inrichting uitsluitend via de hoofdingang van de 
hoofdactiviteit te bereiken is; 

b. in een zorginstelling, uitvaartcentrum, kerk of ziekenhuis; 
c. in een museum of bibliotheek; 
d. een bedrijfskantine of -restaurant; 
e. waarvoor tevens op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning is 

verleend; 
f. bij sportverenigingen en instellingen belast met het beheer van buurt- en clubhuizen; 
g. op de luchtzijde (airside) van Luchthaven Schiphol. 

5. De exploitatievergunningplicht is altijd van toepassing op coffeeshops. 
6. De burgemeester is bevoegd om in het belang van de openbare orde en veiligheid en bij 

onevenredige overlast het vierde lid voor een individuele openbare inrichting buiten 
toepassing te verklaren. 

7. Het college kan, in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en het 
voorkomen van overlast, nadere regels stellen ten behoeve van de exploitatie van openbare 
inrichtingen. 

8. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 
Artikel 2:28B Terrassen 
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een terras te exploiteren. 
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2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als naar 
zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de omgeving van het 
terras op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. 

3. De burgemeester kan besluiten om bij evenementen de vergunde terrasopstelling te 
wijzigen of de vergunning tijdelijk in te trekken. 

4. Het college kan in tijdelijke regels stellen wanneer het verbod niet geldt.  
5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 
 
Artikel 2:29 Sluitingstijd 
1. Voor openbare inrichtingen gelden de volgende openings- en sluitingstijden: 

a. Alcoholvrije openbare inrichtingen zonder verkoop van alcoholhoudende drank voor 
gebruik elders dan ter plaatse mogen onbeperkt geopend zijn.  

b. Alcoholvrije openbare inrichtingen met verkoop van alcoholhoudende drank voor 
gebruik elders dan ter plaatse mogen van 07.00 uur tot 22.00 uur geopend zijn. 

c. Commerciële horecabedrijven mogen van 07.00 uur tot 02.00 uur (de volgende dag) 
bezoekers toelaten.  

d. Coffeeshops mogen van 10.00 uur tot 22.00 uur geopend zijn.  
e. Speelautomatenhallen mogen van 07.00 uur tot 02.00 uur (de volgende dag) bezoekers 

toelaten. 
f. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op het organiseren van activiteiten op 

de terreinen kunst, cultuur en informatie en daarmee een educatieve, ondersteunende 
en faciliterende functie hebben met een breed pakket mogelijkheden voor 
cultuurdeelname voor alle leeftijdscategorieën (bijvoorbeeld een centrum voor kunst 
en cultuur of een poppodium) mogen geopend blijven zolang de activiteit voortduurt, 
maar niet later dan 05.00 uur. Na 02.00 uur mogen geen bezoekers meer worden 
toegelaten.  

g. Alle overige openbare inrichtingen moeten tussen 01.00 uur en 07.00 uur gesloten zijn. 
h. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vierde lid, aanhef en onder a, 

gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.  
2. Voor een terras geldt dezelfde sluitingstijd als voor de openbare inrichting met een uiterlijke 

sluitingstijd van 02.00 uur.   
3. Openbare inrichtingen op Schiphol mogen onbeperkt geopend zijn, tenzij de burgemeester 

op advies van de Koninklijke Marechaussee beperkingen oplegt ter voorkoming van 
verstoring van de openbare orde en veiligheid. 

4. De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen voor het bepaalde in het eerste lid, 
onder g, tot maximaal 02.00 uur een ontheffing te verlenen, behalve voor paracommerciële 
rechtspersonen. 

5. Het eerste, het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing in die situaties waarin bij of 
krachtens de Wet milieubeheer is voorzien. 

6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 
Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting 
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of in geval 

van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere 
sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.  

2. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid voor 
een terras een eerdere sluitingstijd bepalen dan genoemd in artikel 2:29, tweede lid. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet 
voorziet.  

 
Artikel 2:31 Verboden gedragingen  
Het is verboden in een openbare inrichting: 
a. de orde te verstoren; 
b. zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het personeel betreft, of gedurende de tijd dat de 

inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid. 
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Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen  
(vervallen) 
 
Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan  
Als een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in 
de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van artikel 
2:28A tot en met 2:30 op als bevoegd bestuursorgaan.  
 
Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan  
(vervallen) 
 
AFDELING 8A BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET 
 
Artikel 2:34A Definities  
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
- alcoholhoudende drank; 
- horecabedrijf; 
- paracommerciële rechtspersoon; 
- sterke drank; 
- zwak-alcoholhoudende drank;  
dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet. 
 
Artikel 2:34B Regulering paracommerciële rechtspersonen  
1. Een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken 

vanaf 1 uur voor aanvang en tot 1 uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in 
verband met de statutaire doeleinden van die rechtspersoon.  

2. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens 
bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke 
niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken 
zijn.  

 
Artikel 2:34C Beperkingen voor horecabedrijven 
1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een 

horecabedrijf: 
a. waarin of in een onderdeel waarvan, uitsluitend of in hoofdzaak geringe etenswaren 

worden verkocht, zoals belegde broodjes, patates frites en dergelijke; 
b. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt: 

1°. voor het geven van onderwijs; 
2°. door jeugdorganisaties of -instellingen; 
3°. door sportorganisaties of -instellingen.  

2. De burgemeester kan in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, 
de zedelijkheid of de volksgezondheid aan een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet voorschriften verbinden en de vergunning beperken tot het 
verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank.  

3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod. 
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

4.2 Beleidsregels over terrassen Haarlemmermeer 2017 
 

Artikel 1 Beoordeling van de aanvraag 

Een grond om de vergunning te weigeren, als bedoeld in artikel 1:8 en artikel 2:28B, tweede lid, 

van de verordening, is in ieder geval aanwezig indien uit de aanvraag en de bijbehorende 

documenten blijkt dat: 
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a. het terras op minder dan 0,60 meter van een blindengeleidenstrook wordt geplaatst; 

b. het terras het veilig en doelmatig gebruik van de weg in gevaar brengt of in gevaar kan 

brengen; 

c. op een weg met een rijbaan geen vloeiende vrije doorgang van minimaal 1,50 meter wordt 

gewaarborgd op het voor voetgangers gereserveerde gedeelte van de weg; 

d. de onbelemmerde doorgang vanaf de weg naar de ingang van het bedrijf minder dan 2,25 

meter bedraagt: 

e. het terras tegen of aan straatmeubilair, brandkranen of andere voor de openbare dienst 

bestemde voorwerpen wordt geplaatst; 

f. voor zover het een (onoverdekt) voetgangersgebied betreft, aan beide zijden van het terras 

geen vloeiende vrije doorgang van 2,25 meter, gemeten vanaf het midden van het vrije 

gedeelte van dat gebied, wordt gewaarborgd. 

  

Artikel 2 Verbinden van voorschriften 

Aan een vergunning worden, voor zover van toepassing, in ieder geval de volgende voorschriften 

verbonden: 

a. De vergunning en de bijbehorende documenten moeten aanwezig zijn in de openbare 

inrichting. 

b. Brandkranen en andere waterwinplaatsen worden te allen tijde vrijgehouden en zijn te allen 

tijde bereikbaar voor brandweervoertuigen. 

c. Het is verboden een terras te plaatsen op de dag en de locatie van een weekmarkt. 

d. Het is verboden voorwerpen in de grond te verankeren, tenzij hiervoor schriftelijk 

toestemming is verleend door of namens het bevoegd gezag. 

e. Het terras en de directe omgeving (straal van 25 meter) worden schoongehouden. 

  

Artikel 3 Intrekken oud besluit 

De beleidsregels over terrassen, vastgesteld bij besluiten van 28 juli 2011 en 21 mei 2013, 

worden ingetrokken. 

  

Artikel 4 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het op de voorgeschreven wijze is 

bekendgemaakt. 

 

Artikel 5 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels terrassen bij openbare inrichtingen 

Haarlemmermeer 2017. 

4.3 Nadere regels over horecaterrassen Haarlemmermeer 2017 

 

Artikel 1 Uitzondering op de vergunningplicht 

Het verbod in artikel 2:28B, eerste lid, geldt niet voor een terras dat voldoet aan de volgende 

voorwaarden: 

a. het terras wordt op een afstand van minimaal 0,60 meter van een 

blindengeleidenstrook geplaatst; 

b. het terras brengt het veilig en doelmatig gebruik van de weg niet in gevaar; 

c. het terras wordt direct voor de gevel van het gebouw geplaatst en op een afstand van 

maximaal 1,50 meter van de gevel; 
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d. op een weg met een rijbaan wordt te allen tijde een vloeiende vrije doorgang van 

minimaal 1,50 meter gewaarborgd op het voor voetgangers gereserveerde gedeelte van 

de weg; 

e. de onbelemmerde doorgang vanaf de weg naar de ingang van de openbare inrichting 

bedraagt minimaal 2,25 meter; 

f. het terras wordt niet tegen of aan straatmeubilair, brandkranen of andere voor de 

openbare dienst bestemde voorwerpen geplaatst; 

g. brandkranen en andere waterwinplaatsen worden te allen tijde vrijgehouden en zijn te 

allen tijde bereikbaar voor brandweervoertuigen; 

h. voor zover het een (onoverdekt) voetgangersgebied betreft, wordt aan beide zijden van 

het terras een vloeiende vrije doorgang van 2,25 meter, gemeten vanaf het midden van 

het vrije gedeelte van dat gebied, gewaarborgd; 

i. er worden geen voorwerpen in de grond verankerd, tenzij hiervoor schriftelijk 

toestemming is verleend door of namens het bevoegd gezag; 

j. het terras en de directe omgeving (straal van 25 meter) worden schoon gehouden. 

 

Artikel 2 Intrekken oud besluit 

De nadere regels over terrassen, vastgesteld bij besluiten van 28 juli 2011 en 21 mei 2013, 

worden ingetrokken. 

 

Artikel 3 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het op de voorgeschreven wijze is 

bekendgemaakt. 

 

Artikel 4 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels over terrassen Haarlemmermeer 2017. 

4.4 Tijdelijke regels over horecaterrassen Haarlemmermeer 2021 

 
Artikel 1 Uitbreiding bestaand horecaterras 
Het verbod om zonder een vergunning van de burgemeester een terras te exploiteren, zoals 
bedoeld in artikel 2:28B van de Algemene Plaatselijke Verordening Haarlemmermeer 2019, is 
niet van toepassing als: 
a. een openbare inrichting met een bestaande Drank- en Horecawet- of exploitatievergunning 

het terras wil uitbreiden, en; 
b. de openbare inrichting het verruimde deel terras weer verwijdert op uiterlijk 30 september 

2021. 
 
Artikel 2 Voorwaarden voor exploitatie horecaterras 
Voor een openbare inrichting met een terrasvergunning gelden tot 1 oktober 2021 de volgende 
aanvullende voorwaarden: 
a. de openbare inrichting voldoet te allen tijde aan de door de van rijkswege opgelegde corona 

maatregelen; 
b. het terras moet in de onmiddellijke nabijheid van de openbare inrichting geplaatst worden; 
c. het plaatsen van een terras voor aangrenzende panden is alleen toegestaan met schriftelijke 

toestemming van de pandeigenaar; 
d. ter bevordering van een eerlijke verdeling van de beperkt beschikbare openbare ruimte, kan 

de tijdelijk verruimde terrasoppervlakte herverdeeld worden onder andere 
belanghebbenden en aangrenzende horecabedrijven; 

e. het terras mag een veilig en doelmatig gebruik van de openbare ruimte niet in gevaar 
brengen; 

f. het plaatsen van een terras op een openbare parkeerplaats is niet toegestaan; 
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g. in de omgeving van het terras mag de woon- of leefsituatie niet op ontoelaatbare wijze 
nadelig worden beïnvloedt; 

h. het terras moet op ruime afstand van een blindengeleidenstrook worden geplaatst, waarbij 
rekening wordt gehouden met de van rijkswege opgelegde 1,5 meter-norm; 

i. op een weg met een rijbaan moet voldoende vrije doorgang worden gewaarborgd op het 
voor voetgangers gereserveerde gedeelte van de weg; 

j. in een voetgangersgebied moet aan beide zijden van een terras een vrije doorgang van 
minimaal 3 meter worden gewaarborgd, gemeten vanaf het midden van het vrije gedeelte 
van dat gebied; 

k. het is niet toegestaan om een terras te plaatsen op een hulpverleningsroute; 
l. de onbelemmerde doorgang vanaf de weg naar de ingang van het bedrijf bedraagt minimaal 

2,25 meter, waarbij rekening wordt gehouden met de van rijkswege opgelegde 1,5 meter-
norm; 

m. brandkranen en andere waterwinplaatsen worden te allen tijde vrijgehouden en zijn te allen 
tijde bereikbaar voor brandweervoertuigen; 

n. het is verboden een terras te plaatsen op de locatie van een weekmarkt op de dag dat deze 
weekmarkt plaatsvindt; 

o. het (uitgebreide) terras kan tijdelijk worden ingeperkt als gevolg van een evenement; 
p. bij (tijdelijke) sluiting van een openbare inrichting, als gevolg van een landelijke of 

bestuurlijke maatregel, moet het tijdelijke terras verwijderd zijn;  
q. het is verboden voorwerpen in de grond te verankeren, tenzij hiervoor schriftelijk 

toestemming is verleend door of namens het bevoegd gezag; 
r. het plaatsen van mobiele terrasverwarmers (heaters) is toegestaan; 
s. het plaatsen van mobiele parasols of vergelijkbare overkapping is toegestaan, zolang deze 

eenvoudig te verplaatsen is en aan drie zijden open is; 
t. het is niet toegestaan om tenten of andere permanente overkappingen te plaatsen op het 

terras, tenzij de exploitant van de openbare inrichting al in het bezit is van een geldige 
vergunning hiervoor; 

u. de exploitant is verplicht om het terras en de directe omgeving in een straal van 25 meter 
schoon te houden. 

v. de exploitatie van het terras mag niet in strijd zijn met de Drank- en Horecawet; 
 

Artikel 3 Inwerkingtreding 
 
Deze tijdelijke regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking. 
 
Artikel 4 Citeerregel 
 
Deze tijdelijke regels worden aangehaald als: Tijdelijke regels over terrassen Haarlemmermeer 
2021 
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