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Gedoogbeleid terrasoverkappingen en winterterassen 

2020-2021 
 

Aanleiding 
Het corona virus heeft een negatieve impact op bijna alle ondernemers, zo ook op de 

horecaondernemers die van half maart tot 1 juni gesloten zijn geweest. Daarom hebben wij 

gedoogbeleid opgesteld om overkappingen bij horecagelegenheden toe te staan. De 

coronamaatregelen hebben echter nog steeds grote invloed op de bedrijfsvoering van 

horecaondernemers. Met de winter in aantocht zoeken zij naar extra mogelijkheden om hun 

klanten te bedienen. De gemeente wil hieraan meewerken door, onder voorwaarden, het plaatsen 

van tenten op terrassen toe te staan tot 1 mei 2021.   

Gedoogbeslissing 
Een gedoogbeslissing is een uitspraak van de gemeente dat niet actief gehandhaafd wordt op een 

situatie die in strijd is met de regels. Het betreft hier regels over bouwen en gebruik uit de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht en inrichtingseisen op basis van de Drank- en Horecawet.  

Tegen een gedoogbeslissing staat geen bezwaar en beroep open. Daarom is niet juist om te 

spreken over een beschikking. Beslissing is een juridisch correctere benaming.  

Gedogen heeft gevolgen voor de ondernemer en voor de omwonenden. 

Vanuit de horeca-ondernemer 

Is de horeca-exploitant het niet eens met de gedoogbeslissing of de daar aan verbonden 

voorwaarden, kan hij geen officieel bezwaarschrift indienen. Op de rechtswaarborgen die aan een 

bezwarenprocedure verbonden zijn, kan hij geen aanspraak maken. Zo zal geen hoorzitting worden 

gehouden. De exploitant kan natuurlijk wel een brief sturen of bij ambtenaren of bestuurders 

klagen. Als hij een punt heeft, kan het college de gedoogbeslissing/voorwaarden aanpassen.  

Als de exploitant de gedoogvoorwaarden overtreedt, dan kan het college optreden. 

Vanuit de omwonenden 

Als omwonenden of andere belanghebbenden het niet eens zijn met de gedoogbeslissing kunnen ze 

evenmin een bezwaarschrift indienen. Wat ze wel kunnen doen is een verzoek om handhaving van 

de regel bij het college indienen. Dit is dus een verzoek aan het college om op te treden tegen de 

gedoogde overtreding. Meestal zal het college zo’n verzoek moeten honoreren, omdat burgers de 

overheid mogen aanspreken op het handhaven van hun eigen regels (de beginselplicht tot 

handhaven).  

Het is belangrijk om in de gedoogbeslissing te vermelden wat de gevolgen zijn voor de horeca-

ondernemer als hij zich niet houdt aan de gedoogvoorwaarden: de gedoogbeslissing komt dan te 

vervallen en het college heeft het recht om te gaan handhaven.  

Bovendien is het belangrijk aan te geven dat de gedoogbeslissing de ondernemer geen absolute 

zekerheid brengt. Als de omstandigheden (wat die ook zijn) wijzigen of omwonenden/ 

belanghebbenden verzoeken om handhaving, dan blijft het college bevoegd om op te treden tegen 

de overtreding van het hebben van een bouwwerk zonder vergunning. 

 

Werkingsduur: tot 1 mei 2021 
Deze werkingsduur sluit aan op de werkingsduur van de terrasvergunning. Het is aan de 

ondernemer om verlenging van deze vergunning aan te vragen. 
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Werkingsgebied: horecabedrijven   
De gedoogregels zijn uitsluitend bestemd voor horecaondernemers die al in bezit zijn van een 

terrasvergunning. Voor overige ondernemers gelden de regels niet. 

Uiteraard geldt dit beleid alleen voor vormen van horeca die ook volgens de geldende 

noodverordening zijn toegestaan. 

 

Definities 
Terras: in de buitenruimte gelegen gedeelte van een horecagelegenheid waar zitgelegenheid voor 

gasten van de horecagelegenheid wordt geboden en waar spijzen of dranken worden geserveerd.  

Overkapping:  Bouwwerk met ten hoogste één gesloten wand en een dak.  

Tent- of bouwboek: documentatie van het bouwwerk met gedetailleerde informatie over de 

gebruikte materialen waaronder de brandveiligheid daarvan, maten, constructiemethode en 

constructieve berekeningen. 

Winterterrassen: beschutte buitenruimte, niet zijnde een overkapping. 

 

Noodverordening 
De noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht houdende voorschriften ter 

voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 blijft onverkort van 

toepassing. Daarin staan regels over het houden van afstand en andere regels voor de horeca over 

buitenterrassen en binnen gebouwen (zoals tenten). 

 

Randvoorwaarden gedogen plaatsen overkapping 
• Aanvrager levert voorafgaand aan de plaatsing technische gegevens met betrekking tot de 

te plaatsen overkapping waaronder in ieder geval een tent- of bouwboek waaruit blijkt; 

- dat de overkapping constructief veilig is; 

- dat de overkapping en haar inrichting brandveilig is; 

- dat de overkapping voldoende bestand is tegen wind en weer; 

• Aanvrager levert voorafgaand aan de plaatsing gegevens aan waaruit blijkt dat de 

overkapping geen gevaar vormt voor de verkeersveiligheid. 

Plaatsing op een onoverzichtelijke plek zoals binnen een afstand van 5,00 meter vanaf een 

rotonde, kruispunt of bocht is niet toegestaan. 

• De  uitbater is te allen tijden verantwoordelijk voor schade op, aan of door de 

overkappingen. 

• De overkapping heeft een stahoogte van minimaal 2,4m en een maximale hoogte van 3m 

of, indien de scheidingsvloer met de eerste verdieping van de horecagelegenheid hoger is 

dan 3m, niet hoger dan de scheidingsvloer met de eerste verdieping.   

• In het openbaar gebied worden, om opwaaien van de overkapping te voorkomen,  

contragewichten gebruikt (zoals bijvoorbeeld betonblokken) ter verankering van de 

overkapping. Andere methoden van verankeren zoals bijvoorbeeld scheerlijnen, haringen of 

ankerpennen zijn alleen bij uitzondering toegestaan indien de gemeente daarvoor 

toestemming verleent. 

• Bij verankering van de overkapping in de grond op eigen terrein zorgt de uitbater ervoor 

dat geen kabels en leiding worden geraakt door voorafgaand aan de plaatsing een KLIC-

melding te doen. 

• Gebruik van elementen in de openbare ruimte zoals lantaarnpalen en fietsenstallingen voor 

verankering is ongewenst en alleen toegestaan met toestemming van de gemeente.  

• De overkapping maakt geen inbreuk op bestaande rechten zoals standplaatsen en 

marktplaatsen. 

• Lichthinder voor de omgeving blijft beperkt door uitsluitend de tafels en looppaden te 

verlichten.  
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• Ten behoeve van de verkeersveiligheid worden terrasoverkappingen voorzien van 

reflecterend materiaal. 

• Is een (uitbreiding van een) terras direct gelegen aan de rijbaan of een fietspad, dan dient 

er een afscherming te worden geplaatst aan deze zijde zodat de rijbaan of het fietspad niet 

direct vanuit het terras bereikbaar is. 

• De uitbater is in bezit van een terrasvergunning. 

• De uitbater verwijdert de overkapping als bij controle door een toezichthouder blijkt dat 

niet aan de bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan of anderszins de veiligheid in 

gevaar is. 

• De aanvrager informeert om- en aanwonenden over het plaatsen van de overkapping. 

• Terrasinrichting geen schade brengen aan het eigendom van de gemeente. 
• De verantwoordelijkheid van het veilig inrichten van het terras en de instandhouding ligt bij 

de aanvrager. 

• Indien onderhoud/herstelwerkzaamheden aan het gemeentelijk eigendom nodig is 
gedurende het gebruik van de openbare ruimte, dan laat de horecaondernemer de 
gemeente dat ongehinderd realiseren. 

• Aanvrager is gedurende het gebruik van het gemeentelijk gebied verantwoordelijk voor de 
daar veroorzaakte afval/ besmeuring. 

• Bij het opheffen van de terrasinrichting op gemeentegrond wordt alles in de oude staat 
opgeleverd. Waarbij schade en eventuele herstelwerkzaamheden voor rekening komen van 

de horecaondernemer. 
 

Randvoorwaarden gedogen plaatsen winterterras 
• De bovengenoemde randvoorwaarden voor overkappingen zijn onverkort van toepassing op 

het plaatsen van winterterrassen bij horecagelegenheden.  

 

Aanvullend gelden de volgende randvoorwaarden: 

• De aanvrager zorgt voor voldoende ventilatie in de tent. 

• Verwarmt u het terras, dan gebruikt u; 

1. Infrarood verwarming of; 

2. Een andere wijze van verwarming die u voorafgaand en voorwaardelijk aan het gebruik 

daarvan ter goedkeuring aan de gemeente voorlegt. 

• Alleen een gevelterras of overterras is toegestaan waarbij voldaan wordt aan het 

volgende: 

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.  

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.  

 

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  
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minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.  

In plaats van schotten kunnen aan twee zijden verticale schermen (tentdoeken) die tijdelijk aan  

de parasol/zonneschermen kunnen worden bevestigd.  

 

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.  

 

 

 

Werkwijze 
De aanvrager  

De aanvrager levert het aanvraagformulier met de bijbehorende bijlagen aan via 

postbus2000@soest.nl. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. De aanvrager 

hoort dan welke gegevens ontbreken en heeft dan de gelegenheid om een volledig nieuwe 

aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier en de randvoorwaarden zijn te vinden op onze 

website. 

De gemeente 

De gemeente streeft er naar om binnen 10 werkdagen de complete aanvraag te beoordelen en een 

gedoogbeslissing af te geven. 
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