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Inleiding 

Voor het plaatsen van terrassen, uitstallingen en standplaatsen in de openbare ruimte is tot op heden 

geen beleid geformuleerd. Hierdoor zijn knelpunten ontstaan met het oog op de vrije doorgang van de 

winkelstraten. Door de plaatsing van terrassen (bij horeca-inrichtingen), uitstallingen (bij winkels) en 

standplaatsen te reguleren worden de knelpunten aangepakt en wordt voorkomen dat er nieuwe 

knelpunten ontstaan. Onderliggend document betreft alleen de terrassen. Het beleid voor 

standplaatsen en uitstallingen wordt separaat beschreven. 

 

Het gaat bij terrassen niet alleen om de onbelemmerde doorgang van de openbare ruimte, maar ook 

om de uitstraling en de levendigheid van de centra. Deze criteria zijn conflicterend met elkaar. Het is 

dan ook de kunst beleid te ontwikkelen waar de onbelemmerde doorgang van de winkelstraten de 

levendigheid van het centrum niet tegenwerkt. Het onderliggend beleid is daarin geslaagd. 

 

In onderliggend beleidsdocument zijn regels geformuleerd die een uitgangspunt vormen voor de 

regulering van terrassen. De terrassen moeten op hun beurt weer dienstbaar zijn aan een 

aantrekkelijke, veilige en levendige winkel- en woonomgeving.  

De vernieuwing van het stadshart vormt een goede aanleiding om de locaties en uitstraling van 

terrassen te reguleren. Het beleid is niet alleen van toepassing op het Stadshart, maar betreft ook de 

andere winkel- en uitgaansgebieden binnen en buiten de bebouwde kom, inclusief de kustzone en 

andere mogelijke openbare locaties voor terrassen. 

De beleidsregels zijn opgesteld in samenwerking met verschillende gemeentelijke afdelingen en 

externe partijen.  

 

Met het vaststellen van het onderliggende beleid is een stap gezet met de vermindering van 

regelgeving. Dit beleid sluit daardoor aan bij het project Verminderde Regelgeving, aan de hand 

waarvan overbodige regelgeving uit de Algemene plaatselijke verordening wordt geschrapt. Stelregel 

daarbij is dat regels zonder functie niet meer thuis horen in de Algemene plaatselijke verordening.  

 

Het proces van het onderliggende beleid en het proces Verminderde Regelgeving (wijziging Algemene 

plaatselijke verordening) worden los van elkaar gevoerd. Dit betekent dat het beleid niet ter 

vaststelling aan de raad hoeft te worden aangeboden. De vrije doorgang van openbare ruimten en de 

onbelemmerde doorgang voor politie en andere hulpdiensten is een verantwoordelijkheid van het 

college van Lelystad. De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening is een bevoegdheid van 

de raad.  

  

Streven is om het beleid in de tweede helft van 2009 in werking te laten treden. De invoering van het 

nieuwe beleid heeft als gevolg dat de bepalingen in de Algemene plaatselijke verordening moeten 

worden gewijzigd. Voordat de Algemene plaatselijke verordening is gewijzigd kan het beleid niet in 

werking treden. Het beleid zou dan conflicteren met hetgeen in de bestaande (ongewijzigde) 

Algemene plaatselijke verordening is opgenomen. 

 

Het nieuwe beleid wordt in de Flevopost bekendgemaakt. Voorts worden bijeenkomsten 

georganiseerd waarin het nieuwe beleid wordt gepresenteerd.  
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Zienswijzen 

Het ontwerp-beleid heeft op grond van de Gemeentelijke Inspraakverordening gedurende zes weken 

ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn zienswijzen ontvangen van Koninklijke Horeca 

Nederland. De zienswijzen betreffen het volgende.  

 

1. Koninklijke Horeca Nederland vindt dat op marktdagen de horecaondernemers de gelegenheid 

moeten hebben om hun terras uit te zetten. Een markt met terrassen is ook in Lelystad mogelijk. 

Deze opmerking is al eerder gemaakt en weegt zwaar bij betrokken ondernemers. 

 

In het beleid is bepaald dat de marktmeester tijdens marktdagen, evenementen en festiviteiten 

aangeeft wat de mogelijkheden voor een terras zijn. Terrassen tijdens markten, evenementen en 

festiviteiten zijn dan ook niet op voorhand uitgesloten. Dit is op deze wijze in het beleid opgenomen. 

 

2. Op een terras met verwarming mogen geen gasflessen op terras aanwezig zijn. De stand alone 

verwarmers hebben allemaal een gasfles in het apparaat. Naar de mening van Koninklijke 

Horeca Nederland is geen gasflessen op het terras niet haalbaar. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze is in de beleidsbepalingen opgenomen dat gasflessen op het 

terras zijn toegestaan als deze deel uitmaakt van de voet van de terrasverwarming. 

 

3. Terrasafscheidingen moet elke dag direct na sluitingstijd worden opgeruimd. In veel gevallen zijn 

deze terrasafscheidingen wel demontabel maar het demonteren kost een paar uur werk. 

Koninklijke Horeca Nederland vraagt nuancering van het beleid. 

 

Na sluitingstijd mag in het openbare gebied geen terrasafscheiding blijven staan. Terrasafscheiding 

moet dus elke keer worden opgeruimd. Er bestaan terrasafscheidingen die snel zijn op te ruimen. Er 

wordt in het beleid geen uitzondering gemaakt voor vaste terrasafscheidingen. Het beleid wordt op dit 

punt niet aangepast. 

  

4. Het opruimen van terras vindt Koninklijke Horeca Nederland begrijpelijk. Voor de ene 

ondernemer betekend dit opstapelen en naar binnen brengen en voor de andere kan dit aan de 

ketting leggen zijn. Koninklijke Horeca Nederland vindt het van belang dat het meubilair de 

openbare orde niet verstoord of in gevaar brengt. 

 

Terrasmeubilair moet na sluitingstijd worden opgeruimd. Dit betekent dat het meubilair opgestapeld 

buiten mag blijven staan mits het tegen de gevel is opgestapeld en geen vandalisme uitlokt. Indien het 

meubilair lange tijd niet wordt gebruikt (winter) moet het meubilair elders (binnen of opslag elders) 

worden opgeslagen. Dit is in het beleid opgenomen. 

 



Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Terrassen Pagina 4 

 

 

Doelen van het beleid 

Het beleid is bepaald door twee belangrijke doelen, te weten de levendigheid en uitstraling in de 

stadscentra en eenvoudige regelgeving waardoor het toezicht en de handhaving van de regels op 

eenvoudige wijze kan plaatsvinden. Naast deze hoofddoelen zijn twee subdoelen geformuleerd die bij 

het opstellen van het beleid in acht zijn genomen. Een daarvan is de onbelemmerde doorgang van de 

openbare ruimte. Voorts ligt de verantwoordelijkheid van de naleving van de regels zoveel mogelijk bij 

de ondernemer zelf. 

 
Levendigheid en uitstraling van de centra 
Het belangrijkste doel van het beleid is om door middel van terrassen de levendigheid in de stad te 

brengen, in het bijzonder in het Stadshart. De burger moet het prettig vinden om in de stadscentra te 

zijn. De vernieuwing van het Stadshart vormt daarbij een goede start. In een levendig stadscentrum 

zijn terrassen niet weg te denken. Aan de hand van het geformuleerde beleid is het de horeca-

inrichtingen toegestaan om zonder vergunning voor de pui van de inrichting een terras te plaatsen. De 

terrassen worden zo geplaatst en ingericht dat het voor het winkelend- en uitgaanspubliek 

aantrekkelijk is om op de terrassen plaats te nemen.  

 
Eenvoudige regels en eenvoudige handhaving 
Door de vormgeving van de beleidsregels wordt mogelijk gemaakt dat terrassen kunnen worden 

gerealiseerd zonder dat er ingewikkelde en langdurige vergunningtrajecten aan vooraf gaan. Ook het 

toezicht en de handhaving kan op eenvoudige wijze worden uitgevoerd.  

 
Onbelemmerde doorgang van de openbare ruimte 
De hulpdiensten hebben al meerdere malen gewezen op de gevaren door belemmeringen in de 

doorgang van de straten in het Stadshart en andere winkelcentra. Ook door het Gehandicapten 

Overleg Lelystad (GOL) is al een groot aantal malen gewezen op ernstige belemmeringen in de 

doorgangen onder de arcades in het Stadshart. Met de formulering van onderliggend beleid, in 

combinatie met het toekomstig beleid voor standplaatsen en uitstallingen, wordt bereikt dat knelpunten 

met betrekking tot de onbelemmerde doorgang van de winkelstraten worden opgelost en in de 

toekomst kunnen worden voorkomen. De locaties voor terrassen zijn duidelijk aangegeven, waarbij de 

vastgestelde doorloopruimte gegarandeerd is. 

 
Verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de ondernemer  
Het ontbreken van een vergunningstelsel geeft de ondernemer met een horecabedrijf meer vrijheden. 

Bij de naleving van de nieuwe regelgeving wordt ook een beroep gedaan op deze ondernemers. Als 

onderling wordt geconstateerd dat de ander zich niet aan de vastgestelde beleidsregels houdt kunnen 

zij elkaar daarop aanspreken.  
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Voorbeelden omliggende gemeenten 

In de buurgemeenten Dronten en Almere is nagedacht over de invulling van de openbare ruimten in 

de stadscentra.  

 

In Dronten zijn die gedachten nog niet vastgelegd in beleid. De vernieuwing van het stadscentrum in 

Dronten was aanleiding om een en ander opnieuw vorm te geven. In eerste instantie gold in het 

centrum een algemeen verbod voor terrassen. Dit verbod bleek niet houdbaar.  

De minimale doorgang in de winkelstraten bedraagt in Dronten 4 meter. Er zijn plekken aangewezen 

waar terrassen mogen worden opgesteld. De vergunningen voor terrassen zijn voor drie jaar geldig, 

voor het gebruik van de openbare weg wordt € 150,- per jaar in rekening gebracht.  

 

Almere heeft een terrassenbeleid vastgesteld met een vergunningenstelsel. In het beleid van Almere 

is aandacht geschonken aan de kwaliteit van de terrassen. Het uiterlijk van de terrassen wordt 

overgelaten aan de ondernemers zelf. De tarieven voor het gebruik van het openbare grond is in 

Almere geregeld in de verordening Precariobelastingen. In het beleid is voorts de minimale 

doorstromingsruimte opgenomen voor winkelend publiek en voor de hulpdiensten. In het beleid is ook 

aandacht besteed aan de opslag van het terras als dat buiten gebruik is, de openingstijden hebben 

een plaats gekregen en de afbakening van de terrassen vindt plaats door middel van markeringen in 

de ondergrond en fysieke afscheidingen zoals bloembakken en terrasschotten. 

Het toezicht op de terrassen sluit in Almere aan bij het toezicht op de APV en 

brandveiligheidsverordening. De toezichthouders die zijn belast met het toezicht op de 

milieuwetgeving controleren ook de vergunningen voor terrassen. De handhaving wordt uitgevoerd 

met de bestuursrechtelijke middelen die de gemeente ter beschikking staan; bestuursdwang, 

dwangsom en intrekken van de vergunning. 

 

De gemeente Zoetermeer heeft de vergunningplicht voor terrassen helemaal afgeschaft. Hiermee 

wordt gestreefd naar een vermindering van de regeldruk en een verbetering van de dienstverlening. In 

beleidsregels heeft Zoetermeer nadere regels gesteld, voor onder andere de openingstijden van 

terrassen, veiligheidsvoorschriften en het plaatsen van objecten. Hierbij houdt Zoetermeer een 

meldingsplicht aan. 

 

Definitie terrassen 

Een terras is een gedeelte van het openbaar gebied, dat aansluit op of behoort bij een 

horecagelegenheid. Op een terras worden door het bijbehorende horecabedrijf consumpties 

geserveerd voor direct gebruik, of kunnen de bij het betreffende horeca afgehaalde consumpties direct 

worden genuttigd. Men kan er in de open lucht  zitten. Het terras  wordt voornamelijk gebruikt bij mooi 

weer. Men kan er van het weer genieten, maar ze zijn ook geliefd omdat men daar naar 

voorbijgangers kan kijken. Bezonning en ligging (zicht op activiteit) zijn daarom belangrijk voor het 

succes van een terras. 

 

Een terras is meestal ingericht met tafels en stoelen, soms ook met picknicktafels, statafels of  alleen 

met stoelen of banken. Een trend is om op terrassen lazy couches of Fat Boys te plaatsen. Vaak zijn 

er parasols, al of niet door de klanten zelf in en uit te klappen. Bij regen gecombineerd met warm weer 

doen parasols ook wel dienst als paraplu.  

 

Tijdelijke terrassen behorend bij evenementen of festiviteiten behoren niet tot onderliggend beleid. 

 



Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Terrassen Pagina 6 

 

Geldende wet- en regelgeving, beleidsdocumenten en convenanten 

Drank- en horecawet 
In de Drank- en horecawet is bepaald dat de bij de horeca-inrichting behorende terrassen deel 

uitmaken van de inrichting zelf. De wet schrijft voor dat voor de uitoefening van een horeca-inrichting 

(inclusief terras) een vergunning van burgemeester en wethouders nodig is. Aan de vergunning 

kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Het terras van een winkel moet aansluiten aan het horecadeel van de betreffende winkel. Het terras 

van een horecabedrijf moet zich in de onmiddellijke omgeving bevinden van het horecabedrijf. Er 

mogen op het terras alleen (alcoholhoudende) dranken worden geserveerd voor onmiddellijke 

consumptie op het terras. 

 
Algemene plaatselijke verordening  
De bepalingen uit de Drank- en horecawet zijn aangevuld door middel van plaatselijke regelgeving in 

de Algemene plaatselijke verordening (huidige APV artikel 2.1.5.1). Voor Lelystad betekent dat het 

volgende. 

Een terras in de zin van de Algemene plaatselijke verordening is een buiten de besloten ruimte van de 

inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen 

vergoeding dranken kunnen worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie 

kunnen worden bereid en/of verstrekt. 

Zonder exploitatievergunning (verstrekt door de burgemeester) mag een horecabedrijf, inclusief terras, 

niet in werking zijn. De openingstijden van de terrassen sluiten aan bij de openingstijden van het 

horecabedrijf zelf. 

De burgemeester weigert de exploitatievergunning als de vestiging of de exploitatie van het 

horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan. De burgemeester kan de 

exploitatievergunning ook weigeren als moet worden aangenomen dat de woon en leefsituatie in de 

omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed 

door de aanwezigheid van het horecabedrijf. Er zijn verschillende redenen waarom de burgemeester 

de verstrekte vergunning weer kan intrekken. 

 

Een onderneming die geen sterke drank verstrekt (bijvoorbeeld een snackbar of lunchroom) is 

vrijgesteld van een exploitatievergunning. Dit zijn de zogenaamde ‘verlofbedrijven’. Het is gebruikelijk 

dat verlofbedrijven eveneens een terras beheren. Dit hoeven niet per definitie zitplaatsen te zijn, 

statafels vallen eveneens onder het nieuwe terrassenbeleid. 

 
Integraal Horecabeleid 1999  
In het horecabeleid van 1999 is een en ander opgenomen over het op de Algemene plaatselijke 

verordening gerichte terrassenbeleid. Hierin is tevens vermeld dat het huidige beleid niet toereikend is 

en dat nieuw beleid geformuleerd dient te worden. Het nieuwe horecabeleid wordt naar verwachting in 

2009 vastgesteld.   

 
Convenant Veilig Uitgaan 
Het Convenant Veilig Uitgaan is officieel ‘verlopen’ in 2007. De Koninklijke Horecabond wilde met het 

convenant ook niet verder. Qua handhaving en de openstelling van horeca-inrichtingen beroept 

Lelystad zich nog steeds op het convenant totdat er goed beleid is vastgesteld. 

In het convenant zijn afspraken gemaakt tussen ondernemers, politie en de gemeente over met name 

over openbare orde en veiligheid. De ondernemers worden bij goed gedrag beloond met langere 

openingstijden welke bij overtredingen weer al dan niet tijdelijk ingetrokken kunnen worden.  
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Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
Dit “vervolg” op het Convenant Veilig Uitgaan  heeft vooral betrekking op gezamenlijk geformuleerde 

speerpunten, onder andere terrassen en betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de stad. Het is een 

dynamisch proces waar vanuit de gemeente een projectleider voor is aangesteld vanuit 

wijkmanagement.  

 
Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid  
In de Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid zijn maten opgenomen die nodig zijn om 

een brandweervoertuig ergens langs te laten rijden. Hierbij gaat het vooral om de inrichting van 

woonwijken, straten en wegen en maten voor opstelplaatsen en dergelijke. 

 
Brandbeveiligingsverordening 
In de brandbeveiligingsverordening zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het vrijhouden 

van terreingedeelten ten behoeve van de hulpverlening. Dit betekent onder andere dat brandkranen 

en andere bluswatervoorzieningen te allen tijden bereikbaar moeten zijn voor blusvoertuigen. Ten 

behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten moet in het algemeen een doorgaande 

route met een minimale breedte van tenminste 3,5 meter en een hoogte van ten minste 4,2 meter 

vrijgehouden worden. 

 

Op verzoek van de brandweer wordt in de centrumgebieden een vrije doorgang van minimaal 4 meter 

breed en 4,2 meter hoog aangehouden.  

 

ASVV 2004  
Het ASVV 2004 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) bevat 

aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Positieve aspecten bij het 

volgen van deze aanbevelingen zijn dat er voldoende manoeuvreerruimte is in de openbare ruimte, 

ook voor mensen met een (visuele) handicap, met zware bagage of kinderwagens. 

 

Doorwerking van het ASVV 2004 in het beleid  

Een aantal uitgangspunten uit het ASVV 2004 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de 

bebouwde kom) zijn van belang voor het gebruik van de openbare ruimte. Bij het opstellen van de 

beleidsregels zijn de volgende aandachtspunten in acht genomen. 

 

Terrassen in voetgangersgebieden en op een trottoir langs een straat 

- Vrije doorloopruimte minimaal 1,5 meter breed, bij voorkeur 2.0 meter.  

- De breedte van de vrije doorloopruimte is afhankelijk van: 

o totale wegbreedte, 

o intensiteit voetgangers,  

o gewenste kwaliteit (bij een breedte van 1,8 meter kunnen twee naast elkaar lopende 

voetgangers door een derde worden voorbijgelopen). 

- Obstakelvrije hoogte: 2,2 meter (zonneschermen, reclameborden, verlichting, verkeersborden). 

- Terrassen zoveel mogelijk buiten de looproute plaatsen. 

- Terrassen langs de looproute zoveel mogelijk in één lijn plaatsen, bij voorkeur strak langs de gevel 

(uitzondering terraseilanden). 

- Terrassen worden minimaal 0,6 meter vanaf de stoeprand geplaatst. 
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Beleidsregels Terrassen in de openbare ruimte 

Terrassen vergunningvrij 
Terrassen horen in beginsel bij horeca-inrichtingen. Het is denkbaar dat ook winkels met een 

horecadeel en snackbars een terras willen openen. Denk daarbij aan de HEMA met zijn coffeecorner, 

de snackbar HJ Snacks  en dergelijke (de verlofbedrijven). Dit is een mogelijkheid die het nieuwe 

beleid de ondernemers biedt. 

De verlofbedrijven beschikken niet over een horecavergunning op grond van de Drank- en horecawet 

of een exploitatievergunning (zij zijn daarvan vrijgesteld) en mogen naast alcoholvrije dranken ook 

zwak alcoholische dranken verkopen.   

 

In de Drank- en horecawet zijn bepalingen opgenomen voor de vergunningverlening voor horeca-

inrichtingen. In de Drank- en horecawet is opgenomen dat een terras onderdeel is van de horeca-

inrichting. Naast een vergunning op grond van de Drank- en horecawet is voor de zogenaamde ‘natte 

horeca’ ook een exploitatievergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening nodig. 

Deze is bedoeld voor het in werking hebben van de horeca-inrichting (inclusief terras). 

De eerste aanvragen om exploitatievergunning zijn begin 2009 in behandeling genomen. Genoemde 

vergunningstelsels blijven van toepassing op alle horeca-inrichtingen (niet zijnde de verlofbedrijven, 

die geen of slechts zwak alcoholische dranken schenken). In de exploitatievergunning worden geen 

regels meer opgenomen met betrekking tot de locatie en afmetingen van de terrassen. 

 

Op het moment van beleidsontwikkeling is het terras in slechts een derde van de verleende 

horecavergunningen opgenomen. De overige tweederde aan terrassen is geplaatst zonder 

toestemming van de gemeente. De terrasvergunningen worden niet gecontroleerd, ondernemers 

worden nauwelijks aangesproken op het ontbreken van de terrasvergunning. Dit heeft 

rechtsongelijkheid tot gevolg. De bestaande situatie pleit ervoor om de terrassen vergunningvrij te 

maken. Dit sluit aan bij de dereguleringslag. 

- De vergunningplicht op grond van de Drank- en horecawet blijft van toepassing.  

- De exploitatievergunning voor het in bedrijf hebben van een horeca-inrichting blijft eveneens van 

toepassing. 

- In de Drank- en horecavergunning en de Exploitatievergunning worden geen regels meer 

opgenomen over de locatie, afmetingen en dergelijke van een terras bij een horeca-inrichting. 

- De beleidsregels Terrassen in de openbare ruimte bevatten de bepalingen die van toepassing zijn 

op terrassen bij horeca-inrichtingen en andere horecagelegenheden met terras. 

- Aan het plaatsen van een terras aangrenzend aan de horeca-inrichting of een terraseiland zijn 

geen leges verbonden. Er is namelijk in het nieuwe beleid geen sprake van een vergunningstelsel 

voor terrassen. 

 
De nieuwe regeling in de Algemene plaatselijke verordening 
In de nieuwe Algemene plaatselijks verordening, artikel 2:10, wordt opgenomen dat geen vergunning 

meer nodig is voor terrassen en uitstallingen. In 2:10, lid 2 is aangegeven dat er algemene regels 

kunnen worden opgesteld voor terrassen en uitstallingen.  Dit beleid geeft daaraan invulling. 
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Toegankelijkheid van de straten 
Ten behoeve van de levendigheid en gezelligheid in de stadscentra mag elke ondernemer (horeca-

inrichting of verlofbedrijf) een terras plaatsen als daarbij aan de in dit beleid gestelde eisen wordt 

voldaan. De grootte van het terras is afhankelijk van de toegankelijkheid van het openbare gebied. In 

sommige straten zal dat betekenen dat er slechts een smal terras, of helemaal geen terras mogelijk is. 

De grootte van het terras is dus afhankelijk van de situatie ter plaatse. 

 

Bij de bepaling van de terrassen is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor 

brandweervoertuigen, 4 meter breed, 4,2 meter hoogte. Voor het Stadshart zijn de routes voor de 

hulpdiensten vastgesteld in het Verkeersplan Stadshart (15 maart 2007, afbeelding 9 ‘Routes 

brandweer en ambulance’). Buiten deze routes is een vrije doorgang van 4 meter niet noodzakelijk, 

maar moet wel een goede doorloop zijn gegarandeerd. Een plattegrond met de vastgestelde routes is 

hierna opgenomen. 

Daar waar in het Stadshart geen brandweervoertuig of ambulance door hoeft is de minimale 

doorrijdruimte 3 meter (waardoor  een politieauto voldoende ruimte heeft om indien noodzakelijk door 

het Stadshart te rijden).  

 

Routes brandweer en ambulance in het Stadshart. 
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In het Lelycentre geldt dat de brandweer niet het gedeelte ingaat achter de schuifdeuren.  Een 

tankautospuit kan daar niet in en dat is ook niet nodig. Vanaf het Noorderwagenplein kan de 

brandweer  het Gruttershof in. Dat is een plein aan de achterkant van de winkels waardoor de 

brandweer via de achteringangen in de winkels kan komen.   

De  rode lijnen op de onderstaande plattegrond geven de wegen aan die geschikt zijn voor een 

brandweervoertuig. 

 

 
  

Verder maakt de brandweer in het Lelycentre gebruik van de looproutes die het winkelend publiek ook 

gebruikt. De vrije ruimte die daar nodig is moet genoeg zijn om ervoor te zorgen dat het centrum snel 

ontruimd kan worden.  De vluchtroute mag geen trechter vormen. Dit houd dus in dat de breedte van 

de deuren (daar is het meestal het smalst) maatgevend is voor de breedte van de rest van de 

vluchtweg. 

 

Voor andere wijkwinkelcentra geldt dat de brandweer niet overal tot voor de deur kan komen, 

datzelfde geldt voor sommige woonstraten/hofjes en voor een aantal straten in het stadscentrum. In 

principe gaat de brandweer bij het toetsen van plannen uit van een afstand van 40 meter tussen de 

weg/opstelplaats voertuig en de (brandweer)ingang van het pand. Die afstand kan  met een 

brandweerslang goed worden overbrugd. Een en ander heeft ook te maken met  de locatie van 

bluswatervoorzieningen.  
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Terrassen in wijkwinkelcentra en buitengebied 
Terrassen zijn in woongebieden en het buitengebied ook mogelijk als deze aan een 

horecagelegenheid zijn gekoppeld. Dit betekent dat een terras alleen mogelijk is in de buurtcentra en 

bij horecabedrijven in het buitengebied.  

 

Een terras in het buitengebied kan de beleving van het buitengebied en de natuur bevorderden. Groen 

is niet voor niets één van de kernkwaliteiten van Lelystad. Een goede landschappelijke inpassing is 

dan wel noodzakelijk.  

 

Terrassen in buurtcentra zorgen waarschijnlijk voor meer (geluids)overlast, vooral wanneer er sprake 

is van nachthoreca (bar, café, discotheek, partycentrum etc.) in een woongebied. Aan de andere kant 

zorgen terrassen voor meer levendigheid en dient de horeca als ontmoetingspunt binnen een wijk. 

Een belangrijke afweging bij het toestaan van terrassen in woongebieden is dat de horecafunctie niet 

conflicteert met de woonfunctie die in de verschillende buurtcentra aanwezig is.  

 

Ter voorkoming van overlast van geluid en andersoortige overlast zijn in de Algemene plaatselijke 

verordening bepalingen opgenomen. Daarnaast dient een horeca-inrichting buiten de stadscentra ook 

te beschikken over een vergunning heeft op grond van de Drank en horecawet en een 

exploitatievergunning. Tevens is de Wet milieubeheer van toepassing op deze bedrijven. Daarin zijn 

eveneens bepalingen en voorwaarden opgenomen die  de omgeving beschermen tegen allerlei 

soorten van overlast. Voor de terrassen gelden verder dezelfde algemene regels als voor terrassen in 

de winkelcentra. Dit laatste geldt eveneens voor de verlofbedrijven. 

 
Verbodzones  
Vanwege de doorloopbaarheid van de smalle winkelstraat is op De Wissel in het Stadshart geen 

terras mogelijk. Aan De Wissel bevindt zich momenteel géén horeca-inrichtingen met een terras of 

winkels met een horecadeel. Dit verbod treft dan ook geen ondernemers die momenteel wel een 

terras hebben en dat niet meer mogen opstellen na inwerkingtreding van het beleid. 

Er kunnen door het college van Lelystad meerdere locaties worden aangewezen waar vanwege de 

doorloopbaarheid of om andere redenen geen terras kan worden toegestaan.  

 
Winterterrassen 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen terrassen die op een mooie zomerdag worden geplaatst 

en terrassen die ’s winters dienst doen. De regel is dat vaste bouwwerken niet zijn toegestaan. Alle 

delen van het terras moeten demontabel zijn en mogen niet nagelvast aan de openbare weg zijn 

bevestigd, ook windschermen niet. Of het nu zomer is of winter, de terrassen dienen na sluitingstijd te 

worden opgeruimd. 

 
Uitstraling terrassen 
Iedere ondernemer heeft baat bij een goed uitziende terras. Terrassen dragen bij aan de leefbaarheid 

en gezelligheid van stadscentra en buurtcentra. Een terras moet daarom een goede uitstraling hebben 

en moet uitnodigen om juist daar een drankje te nuttigen. Dit betekent dat  de inrichting van een terras 

de nodige aandacht van de ondernemer vraagt. De trends en ontwikkelingen laten zien dat terrassen 

steeds diverser worden en daarmee kan een ondernemer zich ook onderscheiden. 

 

De bedrijven die een terras voor het pand plaatsen hebben allemaal een eigen identiteit. Deze 

identiteit mag op de terrassen ook tot uiting komen. In dit beleid wordt dan ook niet voorgeschreven 

wat voor meubilair op de terrassen moet worden geplaatst, noch worden kleurvoorschriften gegeven. 

Om een goede beeldkwaliteit van de terrassen te bereiken is een voorbeeldenboek aan het beleid 

toegevoegd. Hierin is aangegeven welke uitstraling gewenst en ongewenst is voor een terras. Het 

voorbeeldenboek is bedoeld als referentiekader en is niet uitputtend bedoeld. Het voorbeeldenboek 

betreft het terrasmeubilair, windschermen en zonneschermen. 
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Algemene regels 
Regels met betrekking tot de openbare orde, de veiligheid (toegankelijkheid) en openingstijden 

worden voor de terrassen van horecabedrijven in de exploitatievergunning opgenomen. Deze 

voorschriften worden nu ook in de algemene regels opgenomen zodat zij niet alleen gelden voor 

horeca-inrichtingen, maar ook voor de verlofbedrijven (de bedrijven die zijn vrijgesteld van de 

vergunningplicht (Drank- en horecawet en exploitatievergunning). 

 

Onderdelen van het beleid zijn plattegrondoverzichten van winkel- en uitgaansgebieden en een 

voorbeeldenboek.  

De plattegrondoverzichten regelen de locaties waar terrassen mogen worden geplaatst. Dit betreft de 

stadscentra, wijkcentra, de kustzone en horecagebieden. De overige terrassen zijn niet aangegeven 

op plattegronden. Dit is niet nodig omdat daar voldoende ruimte is voor terrassen en de 

doorloopbaarheid niet in het geding is.  

Het voorbeeldenboek geeft (als referentiekader en niet uitputtend) aan welke uitstraling en 

beeldkwaliteit voor terrassen gewenst is. Door deze onderdelen aan het beleid te koppelen kunnen de 

beleidsregels worden beperkt. 

 

Plaats voor terrassen 

1. In het Stadshart, het Lelycentre, het kustgebied en de wijkcentra en horecagebieden zijn alleen 

terrassen toegestaan op de locaties die op de bij dit beleid behorende plattegrondoverzichten zijn 

aangegeven. 

2. Buiten de in regel 1 aangegeven gebieden zijn terrassen slechts toegestaan bij horecabedrijven. 

3. Terrassen worden geplaatst direct aan de gevel van het bedrijf van de terrashouder (gevelterras) 

of in de nabijheid van het bedrijf van de terrashouder (terraseiland).  

4. Waar dit op de plattegrondoverzichten is aangegeven zijn terrassen onder arcades toegestaan. 

Daarbij dient onder de arcades een strook van minimaal 1,5 meter breedte te worden 

vrijgehouden voor de doorgang van winkelend publiek en bijvoorbeeld  scootmobiels.  

5. Een gevelterras mag niet breder zijn dan de pui van het bijbehorende horecapand.  

6. Een terraseiland is mogelijk als dit op de plattegrondoverzichten is aangegeven.  

7. De toegang naar het bedrijf (winkel/horecabedrijf) moet vrij blijven van terrasmeubilair. 

8. Het terras mag niet voor de gevel van een ander winkel- of horecapand zijn opgesteld.  

9. Het terraseiland op het Dukaatplein wordt in overleg met de ondernemers verdeeld. Op dit 

terraseiland is alleen een terras toegestaan waar bediening plaatsvindt. 

 

Terrassen op marktdagen en tijdens evenementen en festiviteiten 

10. Het marktterrein (momenteel het Agorahof) kan op niet-marktdagen en dagen dat het plein niet in 

gebruik is als evenemententerrein ook worden gebruikt voor het opzetten van een terras. De 

locaties van deze terraseilanden zijn aangegeven op de bijgevoegde plattegronden. De aan te 

brengen punaises gelden als grens voor de terrassen. 

11. De terrassen mogen op markt- en evenementendagen de activiteiten van de markt en 

evenementen niet hinderen. 

12. De afmetingen van de terrassen zijn afhankelijk van de ruimte op betreffende locatie. Op dagen 

dat er een markt, braderie of andersoortig evenement of festiviteit plaatsvindt kan de 

terrashouder worden verzocht het terras kleiner uit te stallen of helemaal weg te laten. Bij 

weigering van dit verzoek kunnen door team Handhaving beperkingen worden opgelegd. Als 

ondernemer regelmatig geen medewerking verleent kan team Handhaving maatregelen treffen 

waardoor de afmeting van het betreffende terras wordt beperkt.  

13. Tijdens evenementen nabij het terras en tijdens de viering van Koninginnedag wordt op het terras 

geen consumpties in glaswerk geserveerd. 
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Openingstijden terrassen 

14. De openingstijden worden gelijk gesteld aan de openingstijden van het horecabedrijf, met als 

uiterlijke sluitingsuur 24;00 uur. Dat betekent dat na 24:00 uur geen bediening meer is op het 

terras. Mocht daar aanleiding voor zijn kunnen beperkingen worden opgelegd. Als er regelmatig 

klachten komen over verstoring van de openbare orde, dan kan de gemeente maatregelen treffen 

waardoor het betreffende terras (eerder) moet sluiten. Voor een terras dat niet bij een 

horecabedrijf hoort zijn de normale openingstijden van het betreffende bedrijf van toepassing. 

 

Opruimen na sluitingstijd 

15. Terrassen dienen direct na sluitingstijd te worden opgeruimd. Om baldadigheid en vandalisme te 

voorkomen dient al het terrasmeubilair, inclusief terrasafscheiding, zodanig te worden 

opgeslagen dat deze niet vernield of beklad kan worden. Bij het opruimen van het terras dient 

geluid (door bijvoorbeeld het opstapelen van het meubilair) zoveel mogelijk worden beperkt. 

16. Terrasafscheiding moet elke dag direct na sluitingstijd van het terras worden opgeruimd. Vaste 

bouwwerken zijn niet toegestaan. 

17. Na het opruimen van het terras moet het openbaar gebied schoon en heel worden achtergelaten. 

18. Bij langdurige sluiting van het terras dient het terrasmeubilair inpandig te worden opgeslagen.  

 

Uiterlijk van terrassen 

19. Het terras moet schoon, heel en veilig zijn en er netjes uitzien.  

20. Het terras moet er kwalitatief goed uitzien. Het meubilair moet heel, veilig en goed onderhouden 

zijn. Onstabiele plastic tuinstoelen zijn dan ook niet toegestaan.  

21. Terrasafscheiding mag maximaal 1,5 meter hoog zijn, waarbij de bovenste halve meter 

doorkijkbaar moet zijn. Plafondhoge windwanden zijn niet toegestaan. 

22. Reclame mag alleen op de onderste meter van de terrasafscheiding worden aangebracht, 

evenals op de parasols. 

23. Een terras mag niet de uitstraling hebben van een tent.  

 

Veiligheid 

24. Brandkranen, andere bluswatervoorzieningen en brandpreventieve voorzieningen (zoals 

aansluitpunten van droge blusleidingen en andere voorzieningen) moeten te allen tijden 

bereikbaar zijn voor blusvoertuigen. 

25. Het gehele terras, inclusief terrasmeubilair, moet voldoen aan eisen van brandveiligheid. 

26. Het terras moet voldoen aan voorschriften voor de verkeersveiligheid. 

27. Op een terras is verwarming mogelijk. Er mogen echter geen losse gasflessen op het terras 

staan, uitgezonderd de terrasverwarming waarbij de gasfles onderdeel uitmaakt van de voet van 

het verwarmingstoestel. 

28. Elektriciteitskabels die op het terras worden toegepast moeten  geschikt zijn voor buitengebruik 

en moeten zodanig zijn geplaatst dat bezoekers en personeel niet over de kabels kunnen 

struikelen.   

29. Het terras moet voor de bezoeker veilig zijn. Dit betekent dat ongebruikte parasolvoeten moeten 

worden verwijderd en bevestigingsmaterialen niet uit de grond mogen steken. 

 

Voorkomen van schade 

30. De terrashouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen 

dat de gemeente Lelystad dan wel derden als gevolg van het gebruik van het terras schade 

lijden. De kosten voortvloeiende uit het herstellen van schade aangebracht aan het terrein en de 

onmiddellijke omgeving daarvan zullen bij de terrashouder in rekening worden gebracht. 

 

Deze algemene regels gelden voor alle terrassen in het openbaar gebied. 
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Gebiedsspecifieke beleidsbepalingen 
Het Stadshart is volop in ontwikkeling. Hierdoor is het niet mogelijk voor alle gebieden een eindsituatie 

op te nemen in  het beleid. Tevens geldt voor het terrassengebied op het Dukaatplein-Promesse een 

aparte verdeling van de ruimte. Deze gebiedsspecifieke bepalingen geven de uitzonderingssituaties 

aan. 

  

De Waag (Stadshart) 

Dit deel van het Stadshart gaat de komende jaren op de schop. De definitieve indeling is nog 

onbekend. Wel is bekend dat er in dit nieuwe deel veel horeca mogelijk wordt.  

Op het plattegrond van De Waag wordt de horecamogelijkheid momenteel nog aangegeven als vlek. 

Nadat de invulling van dit gebied bekend is wordt het terrassenbeleid aangevuld met een plattegrond 

met terraslocaties in dit gebied. Dit zal plaatsvinden medio 2012. 

 

Agorahof (Stadshart) 

Het Agorahof heeft de eindsituatie nog niet bereikt. Aan de blinde gevel van het theater wordt een 

gebouw gerealiseerd. Op het plein Agorahof worden deels tijdelijke terrassen aangegeven. De 

terraslocaties aan de zijde van het theater betreffen een tijdelijke situatie. Op deze locatie kunnen 

tijdelijk terrassen worden geplaatst, maar zodra de bouwwerkzaamheden starten vervallen deze 

terraslocaties. Na realisering van het uiteindelijke Agorahof wordt het beleid met een nieuwe tekening 

aangevuld.. 

 

Zilverparkkade (Stadshart) 

De terrassen langs het water zijn in de toekomst mogelijk, zoals aangegeven op de 

plattegrondtekening. Het definitieve besluit voor deze terrassen moet nog worden genomen. 

 

Dukaatplein / Promesse (Stadshart) 

Aan dit plein tussen de Kroonpassage en het NS-station zijn de RABObank, Grand Café Restaurant 

Le Journal, Bakker Bart, FeBo en de bibliotheek gevestigd. Vlak naast Bakker Bart, in de Promesse, 

zit broodjeszaak Subway. 

Het terras op dit pleintje moet een bepaalde allure uitstralen. Terrassen waarop geen bediening 

plaatsvindt worden hier dan ook niet toegestaan. Alleen terrassen waarop de consumpties worden 

geserveerd zijn hier toegestaan. Het terraseiland aan het Dukaatplein wordt in overleg met de 

ondernemers verdeeld. Zodra er een nieuwe ondernemer bijkomt wordt de verdeling opnieuw 

gemaakt. 

Subway heeft als enige zaak in De Promesse de mogelijkheid om direct tegen de gevel van de zaak 

twee kleine tafeltjes met ieder vier stoelen te plaatsen. Deze terrasmeubels moeten geplaatst worden 

binnen een afstand van maximaal 1,5 meter van de gevel. Hierbij moet Subway erop toezien dat het 

meubilair op dezelfde plek blijft staan. De terrasmeubels mogen door gebruikers niet worden 

verplaatst. 

 

Hardheidsclausule  
De hardheidsclausule van beleid bevat mogelijkheden om in specifieke gevallen uitzonderingen te 

maken op de vastgestelde regels. De hardheidsclausule is bijvoorbeeld toepasbaar op het gebied De 

Waag en voor het Agorahof in het Stadshart. Daar is de situatie nog niet uitontwikkeld, waardoor nog 

niet is vast te leggen waar terrassen zijn toegestaan. 
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Overgangsbeleid 
Na invoering van het nieuwe beleid voor terrassen is het mogelijk dat ondernemers die tot op het 

moment van invoering een terras houden van de ene op de andere dag geen terras meer mogen 

voeren, of dat het terras in oppervlakte moet worden teruggebracht. Ook is mogelijk dat al jaar en dag 

een vaste terrasafscheiding in gebruik is. Voor deze situaties geldt een overgangsbeleid. 

 

De ondernemers van de hierboven bedoelde terrassen mogen op grond van het overgangsbeleid het 

terras openhouden, tenzij dit in belang van de veiligheid niet gewenst is. In overleg met de 

ondernemer geeft het bevoegd gezag aan welke omvang het terras mag hebben. Vaste 

terrasafscheiding moeten binnen één jaar na vaststelling van het beleid zijn verwijderd.  

Bij verkoop of beëindiging van het bedrijf dient de nieuwe ondernemer direct te voldoen aan het 

geldende beleid voor terrassen. 

 

Toezicht en handhaving 

Handhaving: het door controle en door het toepassen( of dreigen daarmee) van bestuursrechtelijke 

en/of strafrechtelijke sanctiemiddelen bereiken dat voorschriften worden nageleefd. 

 

De grondslag waarop handhaving van toepassing is, is opgenomen in de Algemene plaatselijke 

verordening. De overige regels bevinden zich in dit beleidsdocument zelf.  

Het toezicht en de handhaving is, net als het beleid zelf, zo eenvoudig mogelijk gehouden. Perspectief 

BV voert het toezicht uit. Dit betekent dat Perspectief BV toezicht houdt op de naleving van het 

terrassenbeleid. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de overige taken van de 

medewerkers van Perspectief BV. 

 

Zoals in het beleidsdocument te lezen is, bestaat er voor terrassen geen vergunningenstelsel. De 

algemene regels (onderliggend beleid) vormt de grondslag voor het toezicht en de handhaving van 

terrassen. De terrassen dienen met inachtneming van de algemene regels zijn opgezet. Indien de 

algemene regels niet worden nageleefd wordt de betreffende  ondernemer door medewerkers van 

Perspectief BV aangesproken op hun nalevingsgedrag. Op aanwijzing van deze toezichthouder past 

de ondernemer de situatie onmiddellijk aan zodat het terras binnen het vastgestelde beleid past. 

Indien de ondernemer de situatie niet onmiddellijk aanpast meldt de toezichthouder dit direct aan 

zijn/haar coördinator. Deze draagt er zorg voor dat direct een bestuurlijke boete wordt opgelegd. 

Daarnaast draagt deze buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) de ondernemer nogmaals op het 

terras of de uitstalling zodanig te wijzigen dat deze binnen de beleidskaders past. 

 

Indien ondernemer meerdere malen een bestuurlijke boete heeft gekregen wordt de afdeling 

Ruimtelijke Dienstverlening, team Beleid en Advies ingeschakeld. Daar wordt bepaald of toepassing 

wordt gegeven aan bestuursdwang cq dwangsom. 

 

Intrekken van de vergunning is hierbij geen mogelijkheid, voor het plaatsen van een terras is geen 

vergunning nodig. Een verbod op het houden van een terras kan door middel van een last onder 

dwangsom worden opgelegd. Redenen van dit verbod kan zijn het veroorzaken van (geluids)overlast 

vanaf het terras of de bepalingen uit de Wet milieubeheer.  

Grond voor toezicht en handhaving is de nieuwe APV artikel 2:10 jo het vastgestelde beleid. 
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Bijlagen:  

• Voorbeeldenboek 

• Plattegrondtekeningen  



 

Terrassenbeleid Gemeente Lelystad 

 voorbeeldenboek 

 





Voorbeeldenboek 

 
Dit voorbeeldenboek geeft, bij toepassing van terrasmeubilair, een richting aan wat wel en niet 
gewenst is. 
 
De gemeente Lelystad is het Stadshart en de Kuststrook op een fraaie en fantastische manier aan het 
ontwikkelen.  
In beide gebieden worden miljoenen euro’s geïnvesteerd. Dit zowel in stedenbouwkundige als in en 
architectonische zin, waarbij de inrichting van de openbare ruimte als belangrijke drager is aan te 
merken. 
De gebouwen zijn met zorg ontworpen en de inrichting van het openbaargebied is van hoogwaardige 
kwaliteit. Gebruik van gebakken materialen, natuursteen en prachtig straatmeubilair als banken, 
prullenbakken en verlichting. Terrassen van horecaondernemers maken deel uit van de openbare 
ruimte en hier mag men van verwachten dat er ook hier een hoge kwaliteitsuitstraling komt qua 
inrichting van deze terrassen. 
 
Met het voorbeeldenboek wil de gemeente de horecaondernemers van Lelystad een aantal 
inrichtingsvoorstellen laten zien. Deze zouden een kwalitatieve impuls kunnen zijn om het terras van 
de horecaondernemer een eigen identiteit, maar ook herkenbaarheid te geven. 
Door materiaalgebruik en kleurstelling zal er een samenhang gaan ontstaan tussen de terrassen 
welke in beiden gebieden al ontwikkeld zijn en/of nog gaan worden. 
 

Doelstelling 
Verbetering van de kwaliteit van de terrassen geeft door deze randvoorwaarden cq. eisen een 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het openbaar gebied. 
De leefbaarheid en herkenbaarheid voor de bezoekers en burgers van Lelystad aan het Stadshart 
en/of de Kuststrook zal door deze randvoorwaarden cq. eisen sterk worden verbeterd. 
 
Het terras moet uitnodigend zijn om langer in het Stadshart of de Kuststrook te verblijven. 



Kiezen voor kwaliteit 

Een hoge omgevingskwaliteit komt niet vanzelf tot stand. 
 
Een terrasje pikken is een vorm van vrijetijdsbesteding en is ook een toeristische dienstverlening. De 
afgelopen jaren zijn terrassen, vooral bij horecaondernemers in populariteit toegenomen. Het aantal 
en de omvang van terrassen zijn de afgelopen jaren toegenomen en daardoor domineren zij steeds 
meer het straatbeeld. De uiterlijke verschijningsvorm van terrassen hangt nauw samen met het 
reclamebeleid dat door de gemeente Lelystad gevoerd wordt. Terrassen zijn sfeer bepalend en 
hebben daardoor veel invloed op de uitstraling van de stad als geheel. Daarnaast hebben terrassen 
een grote invloed op het leefklimaat en andere gebruiksfuncties van de openbare ruimte. Een terras 
moet een positieve bijdrage leveren aan de openbare ruimte en mag geen afbreuk doen aan de 
architectuur van de naast gelegen panden of aan het straat en stadsbeeld in de directe omgeving. 
Hieronder word aangegeven waaraan terrassen in Lelystad moeten voldoen. Welk beeld wenselijk 
word geacht en wat de gemeente absoluut niet wil. Het geheel word ondersteunt middels 
referentiebeelden. 
 
Terrasmeubilair 
De visuele kwaliteit van een terras wordt met name bepaald door de stoelen en tafels. Nog steeds 
wordt in Lelystad veelvuldig plastic terrasmeubilair gebruikt. Deze kenmerken zich door fantasieloze 
vormgeving en meestal in de kleur wit. Enige onderlinge afstemming is wenselijk, hoewel, een 
horecaondernemer de mogelijkheid moet behouden om zich in positieve zin te onderscheiden van 
anderen. Het meubilair dient bij voorkeur te bestaan uit natuurlijke basis materialen, zoals hout, riet of 
rotan met een naturel of donkere kleurstelling. Imitatie rotan in gedempte kleurstelling is ook 
toegestaan. Daarnaast is het van belang dat het straatbeeld door samenhangende kleuren rustig blijft.  
Dit betekend dat een terras moet bestaan uit meubilair (tafels – stoelen) al dan niet aangevuld met 
parasols en terrasafscheidingen. Andere voorwerpen zoals spandoeken – hekwerken, kunstplanten 
ed. zijn niet toegestaan. 
 
Terrasafscheiding 
De terrasafscheiding dient een gedempte kleurstelling te hebben (geen felle kleuren of wit). Eventueel 
gebruik van glas of kunststof in de terrasafscheiding dient (semi)transparant (kleurloos) te zijn. De 
afscheiding mag uitsluitend voorzien zijn van reclames betreffende een product dat in het 
horecabedrijf legaal wordt verkocht of van bijvoorbeeld de naam van de horecaondernemer. De 
aangebrachte reclame dient bescheiden van omvang te zijn (in beginsel een maximale oppervlakte 
van 20% van het niet transparante gedeelte van het terrasschot). 
 
Parasols 
Parasols zijn toegestaan. Hierbij dient gelet te worden op de afmeting, de uitvoering en de 
kleurstelling. Deze dienen passend bij het horecabedrijf en de directe omgeving te zijn. De parasols 
mogen uitsluitend voorzien zijn van reclames betreffende een product dat in het horecabedrijf legaal 
wordt verkocht of van bijvoorbeeld de naam van de horecaondernemer. Deze uitingen zijn van 
beperkte afmeting en mogen alleen worden toegepast op de volant. Voor een vaste verankering van 
de parasols in gemeente grond dient er apart toestemming van de gemeente te worden aangevraagd. 
Tot slot dienen parasols i.v.m. doorloophoogte voor het passerend publiek, binnen het aangewezen 
terrasgebied blijven. 
 
Zonneschermen en Markiezen 
Wat voor parasols geld qua beeld en uitstraling geld ook voor zonneschermen en markiezen. Daarbij 
opmerkend dat zonneschermen en markiezen  licht bouwvergunning plichtig zijn.  Tot slot word nog 
gesteld dat de uitval van een zonnescherm maximaal 150 cm mag bedragen en de vrije doorloop 
hoogte minimaal 220 cm moet bedragen. 



 
 
 
Algemene regels uitstraling terrassen 

- Het terras moet er kwalitatief goed uitzien. Het meubilair moet heel, veilig en goed 
onderhouden zijn. 

- Het terras moet voor de bezoeker veilig zijn. Dit betekent dat ongebruikte parasolvoeten 
moeten worden verwijderd en bevestigingsmaterialen niet uit de grond mogen steken. 

- Terrasafscheiding mag niet buiten de terrasafbakening worden gezet. De terrasafscheiding 
mag maximaal 1,50 m hoog zijn, waarbij de bovenste halve meter doorkijkbaar moet zijn. 
Plafondhoge windwanden zijn niet toegestaan. 

- Reclame mag alleen op de onderste meter van de terrasafscheiding worden aangebracht, 
evenals op de parasols (volant) 

- Een terras mag niet de uitstraling hebben van een tent 
- Terrasafscheiding moet elke dag na sluitingstijd van het terras worden opgeruimd. Vaste 

bouwwerken zijn niet toegestaan. 
 
Referentiebeelden: 
 
Hieronder word duidelijk gemaakt, middels een aantal voorbeelden hoe de gemeente Lelystad denkt 
over hoe terrassen eruit dienen te zien. Deze gerubriceerde voorbeelden geven een range weer 
waarbinnen de horecaondernemer zich vrij kan bewegen, variërend van naturel, grijs tot zwart 
(imitatie) riet (rotan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Gemeente Lelystad, augustus 2009 
        Afdeling Ruimtelijke plannen, team SL                         
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Géén plastic uitstraling 
 

 
 

 
 

 



Terrasmeubilair 
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Bovenzijde géén reclame 
 

 
Te schreeuwerig 
 

 
Géén uitstekende delen 
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Géén parasolvoeten 
 

 
Géén marktkraam- tentachtige uitstraling 
 

 
Géén vaste terrasafscheiding toepassen
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Géén franjes toepassen 
 

 
Onduidelijk, schreeuwerig lettergebruik 
 

 
Géén bijzondere vormgeving toepassen 
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