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1. Voorwaarden

1.1 Algemene voorwaarden

o De landelijke, regionale en lokale richtlijnen, waaronder de noodverordening van de
Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland, zijn leidend;

o De terrassen kunnen worden uitgebreid tijdens de proefperiode van 1 september tot 1
november 2020 of tot het moment binnen deze proefperiode dat de landelijke en
regionale richtlijnen voor een anderhalve meter-samenleving niet langer van kracht zijn;

o De algemene richtlijnen voor terrassen, die in de normale situatie gelden, zijn ook in deze
proefperiode van kracht;

o De ondernemers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun personeel en gasten. De
ondernemers zien dan ook zelf toe op de naleving van de voorwaarden op hun terrassen
en spreken hun personeel en gasten hier indien nodig actief op aan;

o De verkeersveiligheid moet altijd gewaarborgd blijven;
o Er is altijd een vrije doorrijdbare breedte van 3,5 meter voor hulp- en nooddiensten door

straten vereist. In aanvulling daarop mogen er aan weerzijde binnen 1 meter geen vaste
obstakels (zoals zware bloembakken) worden geplaatst, zodat er een obstakelvrije
breedte van 4,5 ontstaat;

o Het openbare straatmeubilair wordt niet verplaatst, waaronder fietsenrekken,
afvalbakken, verkeersborden en dergelijke;

o Statafels zijn niet toegestaan;
o De (week)markten en standplaatsen worden niet verplaatst;
o Bij (eventuele) evenementen is uitbreiding van terrassen niet mogelijk, tenzij de

evenementenorganisator hiermee instemt.

1.2 Voorwaarden terrassen en terrasindeling

o De gemeente beoordeelt geen individuele terrasplannen. Ondernemers mogen op basis
van de randvoorwaarden in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hun
terrassen uitbreiden. Een voorwaarde voor het beschikbaar stellen van ruimte voor
terrassen is dat ondernemers gezamenlijk een terrasverdeling maken;

o De horecaondernemers houden in principe dezelfde hoeveelheid zit-capaciteit (terras) als
voor de Coronacrisis;

o De gemeente geeft op een aantal plattegronden weer welke locaties beschikbaar zijn en
welke locaties vrij moeten blijven voor calamiteiten (hulpdiensten) en voor de doorgang
van bezoekers. De Koninklijke Horeca Nederland en de ondernemers maken op basis
hiervan een gezamenlijke terrasverdeling;

o Op de terrassen wordt minimaal 1,5 meter afstand aangehouden tussen alle stoelen;
o De horecagelegenheid is bereikbaar via een vrij pad van ten minste 3 meter breed;
o Er mag een terras voor een aangrenzende gevel (buren) worden neergezet, mits de

eigenaar hier schriftelijk toestemming voor verleend aan de horecaondernemer. Dit pand
moet via een 3 meter breed vrij pad bereikbaar zijn;

o De horecagelegenheden in Zandvoort mogen zoals gebruikelijk geopend zijn van 6.00 uur
tot 3.00 uur de volgende dag. De strandpaviljoens mogen zoals gebruikelijk tot 24.00 uur
open blijven.
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o De terrassenuitbreiding is gedurende de proefperiode tot 2.00 uur toegestaan (gelijk aan
de bestaande terrassen).

o  Muziek op terrassen is niet toegestaan.

1.3 Voorwaarden handhaving en evaluatie

o Aan het einde van de proefperiode wordt een eindevaluatie gehouden;
o De gemeentelijke handhaving handhaaft met name op de landelijke richtlijnen ten

aanzien van de anderhalve meter-samenleving en de verkeersveiligheid;
o Mocht in de praktijk, ondanks de gestelde voorwaarden, de anderhalve meter-richtlijn of

de verkeersveiligheid toch in het gedrang komen of de uitbreiding van het terras om
andere redenen tot problemen leiden, dan kan handhaving direct ingrijpen;

o Bij verandering van de landelijke Coronarichtlijnen of de regionale noodverordening gaan
deze regelingen altijd vóór op deze voorwaarden voor de terrasuitbreiding.
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