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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Tijdens deze stadsronde wordt een korte toelichting gegeven over de 
voorgestelde regels in de Terrasverordening. Daarna kunnen 
horecaondernemers of andere belanghebbenden hun visie hierover delen met 
de raadsleden. 

Vorm bijeenkomst Stadsronde 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad 

Verloop voorgaande 
proces 

In de maanden juni en juli 2019 is een enquête voor horecaondernemers 
opgesteld om hun visie bekend te maken over de huidige regels ten aanzien 
van terrasvoering. De resultaten van de enquête zijn op 7 oktober 2019 
besproken met de horecaondernemers. Uit de resultaten van de enquête en de 
bespreking met de horecaondernemers is naar voren gekomen dat de 
horecaondernemers meer maatwerk willen en zich meer willen differientiëren 
van hun collega’s. Het voorstel voor de verdeling van pleinterrassen zoals 
opgenomen in de Terrasverordening is met de betrokken ondernemers 
besproken op 28 oktober 2019 en op 13 november 2019. De 
enquêteresultaten zijn in oktober 2019 tevens gepresenteerd aan een 
vertegenwoordiging van Samen Onbeperkt en enkele vertegenwoordigers van 
buurtverenigingen. 

Inhoud  De bevoegdheid tot het verlenen van een terrasvergunning is op dit moment 
geregeld in de APV. De APV kent grenzen aan de mogelijkheid om terrassen 
te reguleren; de weigeringsgronden zoals opgenomen in de APV zijn te 
beperkend. Om een goede integrale afweging te kunnen maken of ergens wel 
of geen terras kan worden geëxploiteerd, is een breder toetsingskader 
gewenst. Een kader dat breder is dan het kader zoals opgenomen in de 
huidige APV. Daarbij komt dat de weigeringsgronden uit de APV ook 
onvoldoende grondslag bieden om verdeling van de pleinterrassen, zoals de 
regelgeving voorschrijft, in goede banen te leiden. Om een sluitend 
afwegingskader te realiseren, wordt voorgesteld om regels in de vorm van een 
specifieke, op maat van de gemeente Maastricht geschreven, 
Terrasverordening vast te leggen. Deze verordening voorziet in een 
transparante wijze van vergunningverlening voor terrassen in Maastricht. 

Het vaststellen van de Terrasverordening is een bevoegdheid van de 
gemeenteraad. In de Terrasverordening wordt het juridische kader geschapen 
voor regels rondom horecaterrassen. Extra aandacht is uitgegaan naar de 
regels omtrent de herverdeling van pleinterrassen. Met vaststelling van de 
Terrasverordening wordt een juridisch kader gelegd voor het verlenen van de 
terrasvergunning en voor het verdelen van pleinterrassen in een 
Terrasverordening. De uitkomst is dan het resultaat van de 



 

 

 

 

 

 

verdelingsprocedure en kan eventueel afwijken van de situatie op basis van de 
nu geldende, tijdelijke, vergunningen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Informeren en in dialoog te gaan met de stad 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Maastricht, 
buurtverenigingen, Stichting Samen Onbeperkt 

Vervolgtraject Op 21 januari 2020 staat de raadsronde gepland. Op 28 januari 2020 staat de 
raadsvergadering gepland. 

 


