Regeling winterproof gebruik terrassen
Deze regeling heeft tot doel horecaondernemers de mogelijkheid te bieden om tijdelijk het terras
winterproof te maken, waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan. Deze regeling geldt tot uiterlijk 1 april
2021. Indien vóór die datum de beperkende corona-maatregelen worden opgeheven, versoepeld of
aangescherpt, dan kan de regeling eerder worden ingetrokken.
Het winterproof maken van een terras is toegestaan.
Hiervoor is geen vergunning/ontheffing nodig indien aan de volgende voorschriften wordt voldaan.
Algemeen
1. Het terras omvat de ruimte waarvoor de ondernemer een terrasvergunning heeft, met daarbij – voor
zover van toepassing - de uitbreiding in verband met de corona-maatregelen waarvoor de ondernemer
toestemming heeft verkregen.
2. De ondernemer informeert vooraf om- en aanwonenden over zijn of haar plannen.
3. Voor de inrichting en het gebruik van het terras zijn steeds de actuele bepalingen uit de
Noodverordening Brabant-Zuidoost en/of de landelijke coronawetgeving van toepassing.
Te plaatsen objecten

Onder te plaatsen objecten kunnen vallen: overkapping, tent, parasol, windscherm etc.
4. Te
-

5.

6.
7.
8.

plaatsen objecten:
zijn constructief veilig;
zijn voldoende bestand tegen wind en weer;
leveren geen belemmeringen op voor hulpdiensten;
zijn brandveilig; objecten zijn vervaardigd van tentdoek of vergelijkbaar materiaal, die bestaan uit
moeilijk brandbaar materiaal, dat tenminste voldoet aan de gestelde eisen van brandklasse II,
bepaald volgens NEN 6065 bedoelde bijdrage tot brandvoortplanting. Het materiaal mag bij brand
geen druppelvorming opleveren;
Indien objecten in de openbare ruimte, om opwaaien/omvallen te voorkomen, moeten worden
verankerd, is het niet toegestaan dit te doen in/aan de grond. Evenmin mogen daarvoor lantaarnpalen,
bomen of straatmeubilair worden gebruikt. Voor verankering kan de ondernemer gebruik maken van
alternatieve manieren.
Onder een object mag nooit open vuur aanwezig zijn. Met open vuur wordt hier onder andere bedoeld:
vuurkorven, barbecues en andere “open” warmtebronnen die een hoge temperatuur afleveren.
Bij een terras mogen tijdelijke schotten/schermen worden geplaatst, op zodanige manier dat minimaal
één zijde van het terras open blijft.
Naastgelegen panden en percelen moeten goed bereikbaar zijn.

Verkeersveiligheid
9. Ten behoeve van de verkeersveiligheid worden objecten – daar waar nodig - voorzien van reflecterend
materiaal.
10. Is een terras of uitbreiding van een terras direct gelegen aan de rijbaan of een fietspad? Dan moet een
afscherming worden geplaatst aan deze zijde zodat de rijbaan of het fietspad niet direct vanuit het
terras bereikbaar is.
11. Indien een terras aan de weg grenst moet er een obstakelvrije ruimte van 50 cm tussen de weg en
overkapping zijn om aanrijschade te voorkomen.
Algemene eisen: vluchtwegen, schoonhouden, schade, verkeersveiligheid etc.
12. De verantwoordelijkheid van het veilig inrichten van het terras en de instandhouding ligt bij de
ondernemer. Hieronder valt ook de verantwoordelijkheid voor het veilig vluchten vanuit de horecainrichting of naastgelegen gebouwen.
13. De ondernemer is ten allen tijde verantwoordelijk voor schade op, aan of door het object/de
terrasinrichting.
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14. De ondernemer moet er zorg voor dragen dat eventuele gladheidsbestrijding altijd zijn doorgang kan
hebben.
Terrasverwarming
15. Het verwarmen van een bouwsel is toegestaan mits dit brandveilig is. Denk hierbij aan:
- Veilige opstelling;
- Veilig gebruiken;
- Voldoende voorzieningen voor toevoer verbrandingslucht en afvoer rookgassen;
- Vakkundig geïnstalleerd en onderhouden;
- Voldoen aan eisen voor gasinstallaties;
- Voldoen aan eisen voor elektra-installaties;
- Voldoende afstand tot brandbare-objecten.
“Meer informatie hierover is te vinden in het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen’ (https://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-08-01).
16. Terrasverwarming is toegestaan. Er mogen echter geen losse gasflessen op het terras staan. De
voorkeur gaat uit naar elektrische terrasverwarming (zie hieronder onder 3 ‘Duurzame terrasverwarming’). Indien er wordt gekozen voor gasverwarming, dan moet terrasverwarming worden toegepast
waarbij de gasfles onderdeel uitmaakt van de voet van het verwarmingstoestel. Het verwarmingstoestel
moet zodanig worden geplaatst dat bezoekers deze onmogelijk omver kunnen lopen.
17. 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.
Nadere voorschriften
18. De burgemeester kan ter bescherming van de woon- en leefsituatie in de omgeving van het
horecabedrijf of als de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed nadere
voorschriften opleggen of de tijdelijke toestemming intrekken. De burgemeester kan tevens nadere
voorschriften opleggen indien dit noodzakelijk is uit een oogpunt van gezondheid, bijvoorbeeld
aanvullende maatregelen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan.
19. De ondernemer verwijdert geplaatste objecten als bij controle door een toezichthouder blijkt dat niet
aan de voorschriften wordt voldaan of anderszins de veiligheid in gevaar is.
Duurzame terrasverwarming
De ondernemer wordt verzocht zeer terughoudend om te gaan met het inzetten van terrasverwarming.
Indien toch terrasverwarming wordt toegepast, dan geven wij de ondernemer in ernstige overweging de
volgende volgorde van terrasverwarming aan te houden:
a. Passief verwarmen door middel van dekens, bodywarmers, etc;
b. Actief verwarmen door middel van een verwarmingstoestel, waarbij het volgende dringend wordt
geadviseerd:
- geen gasverwarmers toepassen;
- beperk warmteverlies op het terras;
- inzet efficiënte technieken (best beschikbare techniek), hierbij kan worden gedacht aan
stoelverwarmers met “aanwezigheidsdetectie”, gebruik infraroodstralers en inzetten groene stroom.
Tevens adviseren wij de ondernemer om terughoudend om te gaan met (grote) investeringen te doen als
het gaat om terrasverwarming. Gelet op de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Best is het niet
uit te sluiten dat in de (nabije) toekomst het gebruik van terrasverwarming wordt beperkt.
Slot: tijdelijkheid staat voorop
Er is sprake van bijzondere omstandigheden. Dit als gevolg van het coronavirus COVID-19 en de
beperkende maatregelen die in dat kader zijn genomen. Daarom is bij een aantal horecabedrijven een
tijdelijke uitbreiding van het terras toegestaan. Vanwege die bijzondere omstandigheden wordt deze regeling
tijdelijk in het leven geroepen. Ondernemers kunnen hieraan in de toekomst geen rechten ontlenen. Op enig
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moment zullen de tijdelijk toegestane terrassen, overkappingen, parasols, schermen etc. moeten worden
verwijderd zodat de openbare ruimte weer in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.

Gemeente Best
16 oktober 2020
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