
 

  

Raadsvoorstel 92-2020 

Eenmalig toestaan van straat- en pleinterrassen tijdens terrasvrije periode 

1 

  

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

Raadsvergadering  

Volgnummer 92-2020 

Onderwerp Eenmalig opheffen terrasvrije periode 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Registratienummer 2020-30763 

Collegevergadering 10-11-2020 

Portefeuillehouder Burgemeester 

Organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid 

Behandelend ambtenaar 

JM van den Bergh 

Telefoonnummer: 043-3504592 

Hanneke.van.den.Bergh@maastricht.nl 

Bijlagen  

Bijlage 1_ 

Bijlage 2_ 

Bijlage 3_ 

Raadsbesluit 

Routekaart - publieksversie 

Routekaart – bestuurdersversie  

 
 

 

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Als de raad instemt met dit voorstel zal eenmalig voor 2021 toestemming worden gegeven om ook in 

de terrasvrije periode van begin januari tot 15 februari, straat- en pleinterrassen toe te staan. De 

terrasvrije periode komt dan eenmalig te vervallen. Het betreft een verzoek vanuit de horeca dat past 

in de lijn van het college tijdens de coronaperiode: veiligheid voorop, en maximale ruimte voor 

ondernemers waar dat kan. Mochten de coronamaatregelen tegen die tijd weer ruimte bieden voor 

de horeca, dan dragen straat- en pleinterrassen bij aan een veilige en gastvrije stad, en het spreiden 

van bezoekers in de buitenruimte, wat de kans op besmettingen vermindert. Mocht de horeca tegen 

die tijd nog gesloten zijn vanuit rijkswege, dan mogen er uiteraard ook geen terrassen worden 

opgezet.    
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Beslispunten 

1. Afwijken van het gestelde van artikel 8 lid 2 en 3 Terrasverordening gemeente Maastricht door 

voor het jaar 2021 te bepalen dat een vergunning voor een straat- c.q. pleinterras gedurende dat 

gehele jaar geldig is.  

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

In de periode van 4 januari 2021 tot 15 februari 2021 is een terrasvrije periode. Dat betekent dat in 

die periode geen straat- en pleinterrassen mogen worden geplaatst. De gevelterrassen mogen het 

hele jaar worden geplaatst. De achterliggende gedachte van deze regel is dat gedurende een korte 

periode van ongeveer zes weken een rustperiode wordt gevormd voor zowel de stad als de 

bewoners van de binnenstad. In deze terrasvrije periode kan de stad zoals die van nature is – zonder 

obstakels zoals parasols en terrasschotten – ten volste worden beleefd en komt de schoonheid van 

het historische decor optimaal tot zijn recht. De regel dat in die korte periode geen straat- en 

pleinterrassen kunnen worden uitgezet, is overgenomen in artikel 8 lid 2 en 3 van de 

Terrasverordening. Om daarvan af te wijken is een besluit van de gemeenteraad nodig.  

 

2. Gewenste situatie. 

Om bezoekers aan de binnenstad op een gastvrije en veilige wijze in de horeca te laten genieten, is het 

gewenst om straat- en pleinterrassen in de terrasvrije periode te laten staan. Vanwege de eis van 1,5 

meter afstand die (ook) geldt in de horecalokaliteit èn op de terrassen zijn er minder zitplekken dan vóór 

de Coronacrisis. Het is wenselijk om het gemis aan deze zitplekken op te vangen door straat- en 

pleinterrassen in de periode van 4 januari tot en met 15 februari 2021 mogelijk te maken. Het laten staan 

van de straat- en pleinterrassen in deze periode zorgt ervoor dat bezoekers op meerdere plekken kunnen 

verblijven, dat de groepen mensen gescheiden kunnen worden en dat dus de kans op de verspreiding van 

het COVID-19 virus wordt verminderd. 

 

De uiteindelijke uitvoering van het besluit en de vraag of de straat- en pleinterrassen feitelijk 

geplaatst kunnen worden is afhankelijk van landelijke regels in het kader van het bestrijden van de 

verspreiding van het COVID-19 virus. In de landelijke routekaart zijn verschillende risiconiveaus 

gepresenteerd. Deze routekaart is als bijlage bijgevoegd. Afhankelijk van het risiconiveau worden 

bepaalde maatregelen genomen. Bij risiconiveau ‘zeer ernstig’ en hoger moet de horeca gesloten 

blijven. In dat geval kan het genomen besluit niet worden uitgevoerd. Horeca en bijbehorende 
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terrassen moeten dan gesloten blijven. Bij het risiconiveau ‘ernstig’ of lager kan de horeca onder 

voorwaarden geopend zijn. In het geval dat in de periode van 4 januari 2021 tot en met 15 februari 

2021 het risiconiveau ernstig of lager is en dus de eet- en drinkgelegenheden en hun terrassen 

onder voorwaarden geopend mogen zijn, is het wenselijk om ter verspreiding van groepen mensen 

over tijd en ruimte, de horecaondernemers de mogelijkheid te bieden straat- en pleinterrassen te 

openen.  

 

In het voorkomen van de verspreiding van het COVID-19 virus blijft het landelijke devies –onder andere- 

hou 1,5 meter afstand, vermijd drukke plekken en blijf bij klachten thuis. De ervaring leert dat mensen de 

binnenstad blijven bezoeken. Voor het voortbestaan en het economisch gezond houden van bedrijven in 

de binnenstad is dit ook wenselijk. De horeca en de retail in de binnenstad zijn gebaat bij bezoekers aan 

de binnenstad en versterken elkaar in de beleving van de binnenstad. Om te zorgen dat de bezoekers die 

komen gespreid en op voldoende afstand van elkaar de stad kunnen bezoeken is het eenmalig opheffen 

van de terrasvrije periode wenselijk.  

 

Om het verblijf op deze straat- en pleinterrassen aangenaam te maken en de spreiding van groepen 

mensen te realiseren, heeft het college besloten elektrische terrasverwarming (en onder strikte 

voorwaarden en in uitzonderingsgevallen gasheaters/ -paddenstoelen) toe te staan op deze straat- en 

pleinterrassen. 

 

3. Argumenten. 

Door het eenmalig opheffen van de terrasvrije periode en dus straat- en pleinterrassen toe staan, 

wordt de mogelijkheid geboden om bezoekers aan de horeca te spreiden. Gasten kunnen binnen 

zitten, op het gevelterras en op de straat- en pleinterrassen. Spreiding van groepen mensen is 

wenselijk vanuit het oogpunt van het voorkomen van verspreiding van het COVID-19 virus.  

Daarnaast zorgt het toestaan van straat- en pleinterrassen in een periode waar dat normaal 

gesproken niet is toegestaan, voor mogelijkheden om extra inkomsten te generen voor de 

horecaondernemers van Maastricht.  
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4. Alternatieven. 

Een alternatief zou zijn om de terrasvrije periode niet op te heffen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben 

dat bezoekers aan de binnenstad, als de horeca weer open is, alleen binnen terecht kunnen in cafés, 

restaurants en hotels. Dat draagt niet bij aan gastvrijheid, maar ook niet aan de aanpak van het 

coronavirus.  

 

5. Financiën. 

Voor het plaatsen van straat- en pleinterrassen wordt doorgaans precario geheven. Vanwege de financiële 

problemen in de horeca en vanwege het voorkomen van de extra administratieve handelingen, is het 

college voornemens om de hardheidsclausule toe te passen zodat voor deze korte periode geen precario 

hoeft te worden betaald. Een definitief besluit hierover wordt eind van het jaar verwacht.  

 

6. Vervolg. 

Als de raad instemt met het voorstel, zal het besluit worden gepubliceerd en kenbaar gemaakt aan 

de horecaondernemers.  

 

7. Participatie 

Onderhavig voorstel geeft invulling aan de wens die door Koninklijke Horeca Nederland is kenbaar 

gemaakt. Het voorstel is besproken in het GOC-overleg (Gemeente- Ondernemers- Corona). Bovendien is 

het voorstel besproken met vertegenwoordigers van bewonersverenigingen in de binnenstad 

(Bewonersvereniging Jekerkwartier, Buurtbalans, Buurtplatform Binnenstad, buurtplatform Ravelijn en 

Milieu en Verkeer). Er zijn vanuit dat overleg geen bezwaren tegen het laten vervallen van de terrasvrije 

periode, zolang deze maar op de regulier vergunde terrassen plaatsvindt en niet op de tijdelijke 

terrasuitbreidingen. In de periode na 1 juni 2020 (na de heropening van de horeca in het voorjaar) is 

toegestaan dat terrassen worden geplaatst op daarvoor beschikbare plekken (dus uitgebreider dan 

regulier), zoals terrasuitbreidingen op het Vrijthof (pleinzijde), Pleintje Maastrichter Geis, Markt- Noord- 

Boschstraat mits er dan nog altijd sprake is van coronamaatregelen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 92-2020 

Eenmalig toestaan van straat- en pleinterrassen tijdens terrasvrije periode 

5 

  

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

Vanuit de vertegenwoordiging van de horecaondernemers is het niet nodig/ wenselijk geacht om die 

tijdelijke terrasuitbreidingen in de terrasvrije periode te plaatsen. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.10-11-2020., organisatieonderdeel 

Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2020-30763; 

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet; 

 

BESLUIT: 

 

1. Afwijken van het gestelde van artikel 8 lid 2 en 3 Terrasverordening gemeente Maastricht door 

voor het jaar 2021 te bepalen dat een vergunning voor een straat- c.q. pleinterras gedurende dat 

gehele jaar geldig is.  

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van  

 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


