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Geachte meneer/mevrouw,
In deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de regels rondom terrassen. Ik ga in op het
voortraject, op wat we van plan zijn en op welk proces daarvoor gevolgd wordt.
Wat ging vooraf?
Eerder in mijn brief van 11 april 2019 heb ik u geïnformeerd over de aanpassing van het
terrassenbeleid. In de zomer van 2019 heeft u de gelegenheid gehad om via een enquête uw visie
over en ervaring met het terrasbeleid kenbaar te maken. Vervolgens bent u uitgenodigd voor een
bijeenkomst op 7 oktober 2019 tijdens de BBB in het MECC. Tijdens deze bijeenkomst is vanuit de
gemeente een toelichting gegeven op de uitkomsten van de enquête. Tevens is aan de hand van
een aantal centrale thema’s (zoals terrasmeubilair, terrasverwarming en maatwerk versus gelijkheid)
met de aanwezige horecaondernemers (ongeveer 50 in totaal) en vertegenwoordigers van
Koninklijke Horeca Nederland gesproken over de vraag wat deze uitkomsten zouden kunnen
betekenen voor het huidig terrassenbeleid.
Ook de herverdeling van de pleinterrassen vormde één van de items uit de enquête. Tijdens een
aparte bijeenkomst op 28 oktober 2019 – specifiek gericht op de horecaondernemers rondom de
pleinterrassen – zijn de enquêteresultaten ten aanzien van dit thema nader toegelicht. Ook hier is
met de aanwezige ondernemers verkend wat de enquêteresultaten zouden kunnen betekenen voor
het te voeren herverdelingsbeleid.
Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van buurtnetwerken,
ondernemers en de Stichting Onbeperkt. Daarbij stond eveneens de vraag centraal hoe het huidig
terrassenbeleid wordt ervaren en welke mogelijke verbeterpunten er zijn.
Input
De afgelopen periode is benut om na te gaan - aan de hand van alle ontvangen input, evenals de
gemeentelijke praktijkervaring rondom het terrassenbeleid en in het bijzonder het geldend juridisch
kader voor de verdeling van schaarse vergunningen – wat een en ander betekent voor het huidig
instrumentarium. Met instrumentarium wordt bedoeld de regels zoals die nu zijn opgenomen in de
APV en het terrassenbeleid. Daarbij is geconcludeerd – zoals ook al is weergegeven in mijn brief van
11 april j.l. – dat het huidig instrument niet voldoet. Niet alleen het beleid maar ook de huidige
verordening vraagt om aanpassing.
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Er is een voorstel uitgewerkt om te komen tot vaststelling van een Terrasverordening (in de plaats
van de huidige APV-regeling) welke een deugdelijk juridisch kader biedt voor alle relevante aspecten
rondom de vergunningverlening in het kader van terrassen waarbij tevens ruimte wordt geboden voor
maatwerk. Extra aandacht is daarbij uitgegaan naar de regels omtrent de herverdeling van de
pleinterrassen. Het voorstel voor wat betreft de herverdeling is op 13 november 2019 specifiek aan
de ondernemers rondom pleinterrassen gepresenteerd.
Het vervolg
Onlangs heeft het College van burgemeester en wethouders ingestemd met het raadsvoorstel voor
deze Terrasverordening. De gemeenteraad is bevoegd om de Terrasverordening vast te stellen. De
gemeenteraad neemt besluiten zo veel mogelijk in overleg met inwoners, maatschappelijke
organisaties en bedrijven. Dit doet zij via een Stadsronde. De gemeenteraad gaat dan in gesprek
met de bewoners en ondernemers van de stad. Deze staat gepland voor 17 december van 17:00 tot
20:30 uur. U kunt daarbij aanwezig zijn. Meer informatie daarover kunt u vinden op
https://maastricht.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/551762/Raadsavond%2017-12-2019 en/of
https://raad.gemeentemaastricht.nl .
Volgens de huidige planning zullen de gemeenteraadsleden op 21 januari 2020 met elkaar in debat
gaan over deze Terrasverordening en op 28 januari 2020 nemen zij daarover een besluit. Alle
vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.
Als de Terrasverordening is vastgesteld, is de juridische mogelijkheid gecreëerd voor het college van
Burgemeester en Wethouders om nadere regels op te stellen over de wijze van exploitatie. Deze
regels zullen wij in de loop van 2020 in afstemming met u opstellen. Tot die tijd zullen de nadere
regels over schotten, parasols en de wijze van exploitatie hetzelfde blijven zoals ze nu zijn. Voor wat
betreft de verdeling van de pleinterrassen wordt kort na de vaststelling van de Terrasverordening de
aanmeldingsprocedure gestart.
Uw huidige vergunning
Omdat de regels over terrasexploitatie na 2020 anders kunnen worden, verlengen we alle
vergunningen die in de komende periode eindigen tot januari 2021. Op deze manier zorgen we
ervoor dat de nieuwe regels zo veel mogelijk op hetzelfde moment voor iedereen zullen gaan gelden.
In een aparte brief informeren wij u of dit specifiek op u van toepassing is en of uw vergunning
verlengd wordt.
Nieuwsbrief
Wilt u, als horecaondernemer, op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op het gebied
van terrassen, meldt u zich aan via hanneke.van.den.bergh@maastricht.nl vermeld daarbij in het
onderwerp van de mail ‘Terrassen’ en laat in uw mail even weten welke horecaonderneming u drijft
en op welk adres. Als u zich aanmeldt, geeft u toestemming dat wij uw mailadres bewaren om u op
de hoogte te houden over ontwikkelingen over terrassen.

Hoogachtend,

J.M. Penn-te Strake
Burgemeester
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