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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Als de raad instemt met dit voorstel zal voor 2022 toestemming worden gegeven om ook in de 

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

terrasvrije periode komt dan 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. De landelijke maatregelen die gelden voor de horeca moeten ten alle tijden worden 

opgevolgd. Het is een kortetermijnoplossing gezien de huidige coronamaatregelen. Voor de langere 

termijn wordt, onder andere samen met bewoners van de binnenstad, gekeken naar de beste 

oplossingen voor de stad. 

 

Beslispunten 

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

Maastricht door voor het jaar 2022 te bepalen dat een vergunning voor een straat- c.q. 

pleinterras gedurende dat gehele jaar geldig is, 
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2. Het instemmen met het verzoek van het college aan het dagelijks bestuur van BsGW te 

verzoeken om de hardheidsclausule toe te passen en geen precariobelasting terrassen 

te heffen over de straat- c.q. pleinterrassen in de periode vanaf 1 januari tot en met 14 

februari 2022. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

De periode van 10 januari 2022 tot 15 februari 2022 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.  

Eind 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de terrasvrije periode voor 2021 te laten vervallen. 

De horecaondernemers hebben hier uiteindelijk geen gebruik van gemaakt omdat zij in die periode 

gesloten moesten blijven. Feitelijk was er toen een hele lange terrasvrije periode van half oktober 

2020 tot eind april 2021.   

 

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 verplicht is 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 10 januari tot en met 15 februari 2022 mogelijk te maken. Het laten staan 

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

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

van het COVID-19 virus wordt verminderd. 
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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 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 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 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. Begin november 2021 heeft het college ingestemd met afwijking van de Tijdelijke 

Uitvoeringsregels Terrassen voor wat betreft de uitvoering van het Maastricht Energie Akkoord, 

inhoudende dat de deelnemers aan het Maastricht Energie Akkoord in afwijking van de reguliere regels 

terrasverwarming mogen aan hebben staan op een klein deel van hun terras ten behoeve van een 

onderzoek naar energieverbruik en klant- en gebruikstevredenheid. Het onderhavige voorstel zorgt ervoor 

dat het hele terras voorzien kan worden van terrasverwarming. Het onderzoek naar energieverbruik en 

klant- en gebruikstevredenheid kan doorgaan zoals is afgesproken. Onderhavig voorstel doet daar niets 

aan af. De raad is geïnformeerd over de ondertekening van het Maastrichts Energie Akkoord via de 

Raadsinformatiebrief van 3 november 2021. 

 

3. Argumenten. 

Door het opheffen van de terrasvrije periode voor 2022 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.  
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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, alleen binnen terecht kunnen in cafés, restaurants en hotels en op 

de gevelterrassen. Dat draagt niet bij aan gastvrijheid en 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, wordt 

voorgesteld om voor deze korte periode van ongeveer 6 weken betreffende de straat- en pleinterrassen 

geen precario te heffen via de hardheidsclausule. Omdat in de zogenaamde ‘terrasvrije periode’ normaliter 

geen straat- en pleinterrassen toegestaan zijn, heeft het toepassen van de hardheidsclausule geen 

financiële gevolgen voor de begrote opbrengsten precariobelasting 2022. 

 

6. Vervolg. 

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

de horecaondernemers.  

Op het Sint Amorsplein vinden in januari/ februari 2022 infrastructurele werkzaamheden plaats waardoor 

pleinterrassen (en mogelijk enkele dagen ook de gevelterrassen) niet kunnen worden uitgezet. Deze 

werkzaamheden zijn juist tijdens de terrasvrije periode gepland om de hinder voor de horecaondernemers 

zo veel mogelijk te voorkomen. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel kunnen de pleinterrassen 

op het Sint Amorsplein niet worden uitgezet. De burgemeester kan op grond van artikel 6 lid 3 

Terrasverordening bij infrastructurele werkzaamheden bepalen dat het terras moet worden verwijderd 

tijdens werkzaamheden. 
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7. Participatie 

Onderhavig voorstel geeft invulling aan de wens die door horecaondernemers en Koninklijke Horeca 

Nederland kenbaar is gemaakt. De wens vanuit de horeca is voorgelegd aan de vertegenwoordigers van 

bewonersverenigingen in de binnenstad. In de bijlage de schriftelijke reactie van die vertegenwoordigers.  

Het opheffen van de terrasvrije periode is een kortetermijnoplossing gezien de actuele maatregelen voor 

de horeca. Voor de langere termijn wordt, onder andere samen met bewoners van de binnenstad, 

gekeken naar de beste oplossingen voor de stad, want er is begrip voor de opvatting van de bewoners. 

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

 

Wil Rutten 

 

De Burgemeester, 

 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.14 december 2021; organisatieonderdeel 

Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2021.35510; 

 

gelet op artikel van de 149 Gemeentewet 

 

BESLUIT: 

 

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

voor het jaar 2022 te bepalen dat een vergunning voor een straat- c.q. pleinterras gedurende dat 

gehele jaar geldig is, 

2. Het instemmen met het verzoek van het college aan het dagelijks bestuur van BsGW te 

verzoeken om de hardheidsclausule toe te passen en geen precariobelasting terrassen te heffen 

over de straat- c.q. pleinterrassen in de periode vanaf 1 januari tot en met 14 februari 2022. 

 

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

 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


