
Bijlage 4 Beleidsregels terrassen   

 
Intitulé 

Beleidsregel van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Wijk bij Duurstede met regels voor terrassen (Beleidsregels terrassen Wijk bij Duurstede) 
 
de burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede en het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; 

overwegende dat: 

• In de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede voorwaarden worden gesteld ten 
aanzien van het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg, waarover het college algemene 
regels kan stellen en ontheffing kan verlenen; 

• er, daar waar sprake is van een terras, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Wijk bij Duurstede, een exploitatievergunning nodig is; 

• voor zowel de ondernemer als voor de gemeente het gewenst is over te gaan tot vaststelling 
van beleidsregels. 

 
gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrechtsrecht en de artikelen 1:1 tot en met 1:8, 
2:10, 2:27, 2:28, 2:29 en 2:30 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Wijk bij Duurstede. 
 
overwegende dat het in het kader van de woon- en leefsituatie in de omgeving van een inrichting en 
uit een oogpunt van openbare orde, in het belang van de bruikbaarheid of een doelmatig en veilig 
gebruik van de weg en het doelmatig beheer en onderhoud daarvan, alsmede de bescherming van 
het beschermde stadsgezicht, de monumentale waarden en de gewenste beeldkwaliteit van het 
beschermde stadsgezicht, de monumentale waarden en de gewenste beeldkwaliteit, wenselijk is 
regels te stellen voor het hebben en houden van terrassen voor zover deze zich op de weg bevinden; 

besluiten: 

vast te stellen de Beleidsregels Terrassen Wijk bij Duurstede 2022. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

De begripsbepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede zijn van 
toepassing. In aanvulling daarop: 
 

bestuursorgaan burgemeester of college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Wijk bij Duurstede, ieder voor zover bevoegd; 
 

APV Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede; 
 

Terras een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het 
horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen 
vergoeding dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter 
plaatse worden verstrekt; 

of een deel van het detailhandelsbedrijf dat buiten de besloten ruimte van het 
bedrijf ligt waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen 
vergoeding dranken worden geschonken en / of spijzen voor directe consumptie 

ter plaatse worden verstrekt. 



Gevelterras een terras dat direct aan de gevel van het bijbehorende horecabedrijf is gelegen; 
 

Eilandterras een terras dat los van de gevel is gelegen, voor of in de directe nabijheid van het 
betreffende pand. 
 

Bouwwerk elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 
die op de plaats van bestemming direct of indirect met de grond verbonden is, 
direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te 
functioneren. 
 

Exploitant De natuurlijke of rechtspersoon van een openbare inrichting en detailhandel. 

 

Artikel 2 Toepassingsbereik 

Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op (incidentele) terrassen die worden opgesteld in 
verband met een afgegeven evenementenvergunning. 
 

Artikel 3 Algemene bepalingen 

Het plaatsen van een terras bij een openbare inrichting en/of detailhandel wordt altijd getoetst aan 
de regels van het bestemmingsplan dat van toepassing is en de APV. 
 
Wanneer een onderdeel van een terras omschreven kan worden als bouwwerk, kan er een 
omgevingsvergunning vereist zijn. Hieronder vallen onder andere terrasschermen, zonneschermen, 
markiezen, reclame-uitingen aan gevels en parasols met een vaste verankering in de bestrating. Een 
exploitant draagt zelf de verantwoordelijkheid vooraf te controleren of er een omgevingsvergunning 
nodig is. 
 
Voor reclame-uitingen aan de gevels, (verwarmings)elementen en verlichting bij monumenten en 
beschermde stads- en dorpsgezichten is er een omgevingsvergunning vereist. Een exploitant draagt 
hiervoor zelf de verantwoordelijkheid. 
 

Artikel 4 Terrassenseizoen 

Terrassen mogen het hele jaar door worden geëxploiteerd.  
 

Artikel 5 Openingstijden terrassen 

a. De tijd dat een terras, als onderdeel van een openbare inrichting, geopend mag zijn is 
opgenomen in de APV.  

b. Terrassen aan de Peperstraat mogen open blijven tot de tijden zoals vernoemd in de 
Winkeltijdenwet. 

c. Voor een terras als onderdeel van detailhandel is de Winkeltijdenwet van toepassing.  
d. Voor paracommerciële rechtspersonen gelden de tijden die gekoppeld zijn aan de instelling / 

vereniging en zoals opgenomen in de daarvoor bestemde verordening. 
e. De Burgemeester kan op grond van de APV ontheffing verlenen van de sluitingstijd voor een 

terras als onderdeel van een openbare inrichting. 
 

Artikel 6 Gebruik terras 

De situering en de omvang van een terras op het openbare gebied moeten zodanig zijn dat er 
voldoende ruimte overblijft om de voetgangersstromen te verwerken, om rolstoelgebruikers, 
kinderwagens, etc. te kunnen laten passeren en er geen overlast is voor het overige verkeer, inclusief 
het calamiteitenverkeer. Om dit te bereiken worden eisen gesteld aan de omvang van het terras. Op 
pleinen kunnen meer mogelijkheden worden geboden.  
 



a. Een terras wordt geplaatst zoals aangegeven op de terraskaart en situatietekening. 
b. De exploitant plaatst en houdt het terrasmeubilair binnen de vastgestelde grenzen van het 

terras. 
c. Een terras op de openbare weg voor gemotoriseerd verkeer is verboden. De burgemeester kan 

hierop gemotiveerd uitzonderingen maken; 
d. voor voetgangers moet een doorloop blijven van minimaal 2,5 meter in verband met veiligheid 

en bereikbaarheid.  
e. voor de Maleborduurstraat kan uitzondering worden gemaakt (tot minimaal 1,5 meter) waarbij 

rekening gehouden moet worden met de benodigde ontsluiting voor hulpdiensten;  
f. Wanneer in de bestrating een ‘geleidelijn’ voor visueel gehandicapten is aangebracht moet deze 

lijn, inclusief bijbehorende speciale bestrating, in ieder geval vrij blijven van obstakels. 
g. In- en uitgangen, nooduitgangen en dergelijke moeten altijd vrij blijven. 
h. (Ondergrondse) brandkranen, bluswaterwinplaatsen en nutsvoorzieningen moeten worden 

vrijgehouden, en wel zo dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.  
i. Er moet altijd een vrije doorgang met een breedte van minimaal 3,50 meter en een minimale 

hoogte van 4,20 meter zijn om een onbelemmerde doorgang van hulpverlenende diensten te 
kunnen verzekeren. 

j. Een terras is tijdens het gebruik in de avonduren vanaf het moment dat het begint te schemeren 
voldoende verlicht. 

k. Er mag zonder toestemming van het bestuursorgaan geen tent op het terras worden geplaatst. 
 

Artikel 7 Afval 

De exploitant zorgt ervoor dat het terras vrij van afval is en blijft. Zwerfvuil afkomstig van het terras 
of in de directe nabijheid van het terras, wordt direct door de vergunninghouder verwijderd  
 

Artikel 8 Glaswerk en gebruik plastic bekers 

 
a. Tijdens evenementen mogen op de terrassen in de omgeving van het evenement uitsluitend 

plastic bekers dan wel evenementenglas gebruikt worden. 
b. De ondernemer ziet er op toe dat glaswerk niet van het terras af gaat. 
 

Artikel 9 Terras als nevenfunctie 

Een terras als nevenfunctie bij een winkel, agrarisch bedrijf en recreatief bedrijf is mogelijk wanneer 
het bestemmingsplan dit toestaat. Daarbij wordt onder “zitgelegenheid” alle vormen verstaan, ook 
bijvoorbeeld een eenvoudige bank.  
 

Artikel 10 Tappunt 

a. Het plaatsen van een tappunt voor het serveren van alcoholhoudende dranken is alleen 
toegestaan, wanneer het terras is opgenomen in de alcoholwetvergunning. 

b. Het is niet toegestaan om een tappunt buiten het terras te plaatsen zonder een door de 
burgemeester afgegeven ontheffing artikel 35 Alcoholwet. 

 

Artikel 11 Verwarming en verlichting 

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 CO² klimaatneutraal te 
zijn. Dit kan door de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, over te stappen op duurzame 
energiebronnen en resterende uitstoot te compenseren. 
 
In dit kader is voor het bedrijfsleven een belangrijke rol weggelegd. De gemeente hecht aan veilige 
en duurzame terrasverwarming en aan veilige en passende verlichting. 
 



Nieuwe terrasverwarming is alleen toegestaan in een energiezuinige variant. Bestaande 
terrasverwarming mag, maar moet bij natuurlijke vervangingsmomenten worden vervangen door 
een energiezuinige variant. 
 
Electrische-, infrarood- en gasverwarming aan de gevel is toegestaan. Hiervoor moet altijd een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd voor zover het gaat om monumenten en voor panden in 
de beschermde stads- en dorpsgezichten. Het gebruik van terrasverwarming die in een markies, 
zonnescherm of parasol zijn verwerkt is toegestaan.  
 
Voor verwarming en verlichting gelden de volgende regels: 
 
a. Verwarmingselementen en verlichtingsbronnen moeten voldoen aan de in de Nederlandse wet 

gestelde NEN-EN veiligheidsnormen. Verwarmingselementen en verlichtingsbronnen moeten 
beveiligd zijn tegen omvallen en omstoten. 

 
Voor het gebruik van (elektrische) verwarming en verlichting zijn kabels en leidingen nodig: 
 
b. Het is niet toegestaan om kabels en leidingen in de openbare ruimte aan te brengen zonder 

toestemming van de gemeente. Voor kabels en leidingen is – naast de landelijke wet- en 
regelgeving – de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (hierna: AVOI) gemeente 
Wijk bij Duurstede van toepassing. 

 
c. De terrasverlichting mag enkel gericht zijn op het terras en geen hinder geven voor de directe 

(woon)omgeving. 
 
De volgende maatregelen worden sterk aanbevolen: 
 
✓ Stem het aantal terrasverwarmers af op het te verwarmen terrasoppervlak 
✓ Pas aan-/uitschakelaars toe op terrassen die niet voortdurend gebruikt worden (bijvoorbeeld 

rokersruimte) 
✓ Kies voor een terrasverwarmer aan de gevel in plaats van losstaande. Dit is efficiënter doordat 

de warmte vastgehouden wordt door de muur 
✓ Voorzie elektrische terrasverwarmers van dimmers. Hiermee kan de temperatuur van de 

terrasverwarmers aangepast worden aan de buitentemperatuur. Het toepassen van een dimmer 
voorkomt of beperkt het gas of elektriciteitsverbruik van terrasverwarmers. Het is dus zowel 
financieel aantrekkelijk als goed voor het milieu. 

✓ De aanwezigheid van een bewegingsmelder of een in- en uitschakelaar per verwarmingselement 
én het gebruik van groene stroom zodat het klimaat zo min mogelijk wordt belast. 

 

Artikel 12 Voorkomen schade 

De exploitant van het terras neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om te voorkomen dat 
de gemeente of derden door het gebruik van een terras enige schade lijden. De kosten van herstel 
van gemeente-eigendommen worden bij de exploitant in rekening gebracht. 
 

Artikel 13 Eisen aan een terras 

De gemeente Wijk bij Duurstede besteedt veel aandacht aan de inrichting en het gebruik van de 
openbare ruimte. De inrichting van terrassen is daar een onderdeel van. Het terrasmeubilair moet 
daarom zoveel mogelijk in gedekte kleuren en in een natuurlijke soort (hout, riet, rotan) zijn 
uitgevoerd.  
 
 



Artikel 14 Terrasschotten 

In de periode dat terrassen mogen worden geplaatst is het weer niet altijd aangenaam. Het is echter 
niet de bedoeling dat terrassen veranderen in volledig met schotten omgeven ruimtes met een altijd 
zomers binnenklimaat. Buiten zitten moet ook echt „buiten zitten‟ blijven. 
Om er toch voor te zorgen dat bezoekers uit de wind kunnen zitten, kan het onder voorwaarden 
mogelijk zijn om terrasschotten te plaatsen. Dit moet altijd in overleg met de gemeente plaatsvinden. 
 
Voor terrasschotten aan de gevel geldt: 

• dat deze mogen worden geplaatst zo diep als het gevelterras tot een maximum van 4 meter; 

• ze mogen niet parallel aan de weg worden geplaatst; 

• ze mogen maximaal 1,5 meter hoog zijn waarbij het gedeelte vanaf 1 meter boven maaiveld 
transparant dient te zijn uitgevoerd; 

• wanneer nut en noodzaak daarvan wordt aangetoond kunnen onder voorwaarden schotten tot 
maximaal 2 meter hoogte worden toegestaan. Hiervan dient het gedeelte vanaf 1 meter boven 
maaiveld transparant te zijn uitgevoerd; 

• de terrasschotten moeten eenvoudig verplaatsbaar en verwijderbaar zijn; 

• de terrasschotten moeten beschikken over een hoogwaardige kwaliteit; 

• reclame is alleen toegestaan op maximaal 5% van de oppervlakte van het gedeelte tot 1 meter 
boven maaiveld; 

 
Terrasschotten niet direct aan de gevel (bijvoorbeeld bij straat- of pleinterrassen) zijn alleen 
toegestaan mits daarvoor nut en noodzaak kan worden aangetoond, de schotten beschikken over 
een deugdelijke kwaliteit en ze inpasbaar zijn in de specifieke omgeving van het terras. 
 

Artikel 15 Beschutting 

Zonneschermen en luifels aan de gevel van een horeca-inrichting maken geen deel uit van de 
terrasvergunning. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Het aanbrengen 
van flappen aan zonneschermen, luifels en markiezen is nooit toegestaan. 
 
Parasols zijn mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

• een parasol in uitgeklapte toestand mag de doorgang niet belemmeren en het buurterras of de 
rijbaan nooit overdekken/overlappen; 

• in beginsel mogen parasols in uitgeklapte toestand geen grotere maatvoering hebben dan ca. 4 
x 4 meter, dan wel geen grotere doorsnede hebben dan 4,5 meter (de totale oppervlakte van 
een parasol mag maximaal 16 vierkante meter zijn). De maximale maatvoering is echter altijd 
afhankelijk van het toegewezen terrasoppervlak; 

• de maximale hoogte van de bovenzijde van een parasol is tot de 1e verdiepingsvloer van de 
inrichting; 

• de afstand van de buitenrand van de uitgeklapte parasols tot aan de buitengrens van het terras 
bedraagt minimaal 0,25 meter. Bij ensembles mogen de parasols aaneengeschakeld worden 
geplaatst; 

• in verband met zichtlijnen zijn parasols in één lijn opgesteld en van dezelfde vorm; 

• parasols zijn uitgevoerd in tentdoek of vergelijkbaar materiaal; 

• er mogen geen flappen worden aangebracht aan parasols of tussen parasols, gevels of andere 
objecten. Wel mogen de parasols aan elkaar vastgemaakt worden doormiddel van een 
regengoot; 

• de hoogte vanaf de grond tot aan de onderkant van het parasoldoek bedraagt minimaal 2,2 
meter;  

• er mag één tint parasol per terras worden gebruikt, passend bij de luifel, zonnescherm of 
markies; 

• bij ensembles wordt het parasoldoek gekozen uit één kleurpalet; 



• op de parasol is reclame toegestaan. De grootte van de reclame op de parasol is maximaal 5 % 
van elk segment; 

• parasols moeten ‘s nachts en op sluitingsdagen worden ingeklapt. 
 

Artikel 16 Accessoires 

Binnen de vergunde terrasoppervlakte is het toegestaan om terras gerelateerde accessoires te 
plaatsen die in esthetisch opzicht één geheel vormen met het terrasmeubilair. Daarbij geldt voor 
plantenbakken dat deze een maximale oppervlakte van 0,2 m² mogen hebben waarbij de plantenbak 
inclusief beplanting niet hoger mag zijn dan ca. 1 meter. Plantenbakken mogen geen afschermende 
werking hebben en dienen daarom zowel qua situering als qua vorm zicht te blijven geven op het 
terras. 
 
Ook menuborden mogen maximaal 1 meter hoog zijn en ze mogen niet bevestigd worden aan de 
gevel van monumentale panden, bomen, lantaarnpalen e.d. Menuborden mogen alleen worden 
geplaatst binnen de terrasgrenzen.  
 
Een serveermeubel moet qua verschijning passen binnen de totale inrichting van het terras. Op een 
dergelijk meubel is geen reclamevoering toegestaan. Het serveermeubel moet worden opgesteld 
binnen de terrasgrenzen.  
 
Verder is het op een terras niet toegestaan om geluidsboxen, vlonders of vloerbedekking te plaatsen. 
 

Artikel 17 Cameratoezicht 

Wanneer er cameratoezicht komt, zal de inrichting hierop afgestemd moeten zijn. Camera’s                   
mogen dus niet geblokkeerd raken door de inrichting van een terras.  
 

Artikel 18 Muziek 

Muziek (live of mechanische) is niet toegestaan op het terras. Het college van burgemeester en 
wethouders kan hiervoor een ontheffing verlenen op grond van de APV. 
 

Artikel 19 Terras na sluitingstijd 

Binnen 1 uur na sluitingstijd van het terras moeten alle stoelen en tafels zodanig worden opgeruimd 
dat er geen gebruik meer van kan worden gemaakt (wellicht gecomprimeerd en met behulp van 
kettingen / stalen- draad) en dat de parasols en zonweringen vanaf dat tijdstip geheel ingeklapt / 
gerold / gevouwen of verwijderd zijn.   
 

Artikel 20 Naleving voorschriften 

Wanneer de voorschriften van de vergunning, de algemene regels uit de APV en/of deze 
beleidsregels worden overschreden kan er door de gemeente handhavend worden opgetreden. 
Hierbij kunnen de volgende maatregelen worden genomen:  
a. eerste overtreding: de BOA of de politiefunctionaris maakt een proces-verbaal. De exploitant 

wordt schriftelijk gewaarschuwd;  
b. bij een tweede overtreding wordt een aanzegging tot dwangsom opgelegd (binnen 1 jaar);  
c. bij een derde overtreding wordt de dwangsom verbeurd verklaard en wordt de 

(exploitatie)vergunning voor onbepaalde tijd ingetrokken of opgeschort (binnen 1 jaar). 
 

Artikel 21 Werkzaamheden op of in nabijheid van het terras. 

a. Het terras met aanvullende voorzieningen (zoals menuborden, plantenbakken) mag niet worden 
geplaatst of geplaatst worden gehouden, indien op de locatie van het terras of in de directe 
nabijheid (onderhouds-)werkzaamheden moeten worden verricht dan wel wanneer er 
machinaal geveegd wordt van gemeentewege. 



b. Wanneer de gemeente of een bedrijf (bijvoorbeeld een nutsbedrijf) werkzaamheden moet 
uitvoeren aan of onder de bestrating van het terras of aan objecten in de directe nabijheid van 
een terras, is de gemeente niet aansprakelijk voor mogelijke schade in verband met het 
afbreken en opbouwen van het terras en een mogelijk verminderde omzet. 
 

Artikel 22 Evenementen 

In het kader van een evenement is het mogelijk dat een terras (al dan niet gedeeltelijk) niet kan 
worden geplaatst. Een evenementenorganisator stemt dit altijd eerst af met de exploitant en 
gemeente. Minimaal 2 weken voor een evenement wordt door de burgemeester aangegeven of de 
exploitatie van een terras kan plaatsvinden tijdens een evenement.  
 

Artikel 23 Schade 

a. Wanneer er schade is toegebracht door de vergunninghouder aan de openbare weg op de plaats 
waar het terras is / was gelegen moeten door de vergunninghouder de schade en / of 
herstelkosten worden vergoed. 

b. Wanneer door de exploitant direct dan wel indirect schade wordt toegebracht doordat 
werkzaamheden aan (objecten) op de openbare weg op de plaats van het terras dan wel in de 
directe nabijheid van het terras niet kunnen worden uitgevoerd, moeten door de exploitant de 
schade en / of herstelkosten worden vergoed. 

c. De gemeente is gevrijwaard van alle schade welke voortvloeit uit de exploitatie van het terras. 
 

Artikel 24 Opvolging aanwijzingen 

Aanwijzingen in het kader van het algemene belang (waaronder de bescherming van 
(kunst)objecten), de openbare orde of veiligheid van politie, brandweer en / of daartoe bevoegde 
medewerkers van de gemeente, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. 
 
Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk 
verplaatsen dan wel verwijderen van het geplaatste terras en / of de daarop aanwezige objecten. 
 

Artikel 25 Verandering van inrichting van het openbaar gebied 

Bij reconstructies en herinrichtingen en dergelijke in het openbaar gebied, kan het zijn dat de 
vergunning wordt ingetrokken dan wel gewijzigd. De vergunninghouder heeft geen recht op 
schadevergoeding. 
 

Artikel 26 Overgangsbepaling 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een geldige vergunning voor het exploiteren van een 
terras heeft op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregels het recht op voortzetting 
van de exploitatie van dat terras op de wijze zoals die in de vergunning is vastgelegd voor de duur 
van de geldigheid van die vergunning. Zaken die niet in een geldende vergunning zijn vastgelegd 
vallen niet onder het overgangsrecht. Vanaf het moment dat dit nieuwe beleid is vastgesteld en 
bekendgemaakt zijn deze nieuwe regels van toepassing.  
 

Artikel 27 Hardheidsclausule 

Met deze beleidsregels wil de gemeente Wijk bij Duurstede duidelijkheid verschaffen over de regels, 
voorwaarden en criteria die van toepassing zijn op het voeren van een terras binnen de gemeente. In 
specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college dan wel de burgemeester 
besluiten van deze beleidsregels af te wijken. 
 

Artikel 28 Inwerkingtreding 

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag nadat de bekendmaking heeft 
plaatsgevonden. 



 

Artikel 29 Citeertitel 

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels terrassen Wijk bij Duurstede 2022. 
 
Wijk bij Duurstede, 13 september 2022, 
 
de burgemeester van Wijk bij Duurstede, 
 
Iris Meerts 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris,    de burgemeester, 
 
 
Rob Brekelmans  Iris Meerts 
 
 
 
 
 


