Uitgangspunten en richtlijnen uitbreiding horecaterras per 1 juni
1. Een plan met een tekening kan door de ondernemer of groep van ondernemers worden
ingediend via info@papendrecht.nl. Uit dit plan blijkt hoe het gebruik van het tijdelijk terras zal
zijn. Indien nodig gaat de gemeente met de ondernemer(s) in gesprek. Het gebruik mag pas
plaatsvinden na schriftelijk akkoord van de gemeente. De gemeente informeert omwonenden
en de rest van Papendrecht via de plaatselijke krant, de gemeentewebsite en social media
over de toegestane tijdelijke uitbreiding van terrassen.
2. Het gebruik van extra terrasruimte geldt voorlopig tot 1 november 2020. In oktober 2020
bekijken we hoe de situatie rondom het coronavirus is.
3. U ziet er op toe dat op en rond het terras de landelijke (corona) regels en de regionale
noodverordening worden nageleefd.
4. Als u een extra terras wil voor de gevel van een ander pand gaan wij er van uit dat u
toestemming heeft van de eigenaar/huurder van dat pand. Dit geldt ook als een deel van het
terras op andermans grond staat.
5. U let er op dat tafels en stoelen niet te ver van hun oorspronkelijke plaats worden verschoven
en dat mensen met een beperking het omliggende (winkel) gebied kunnen bereiken. In geen
geval mogen de tafels en stoelen buiten de begrenzing van het terras of in de looproutes
komen te staan.
6. Met een tijdelijke terrasvergunning faciliteert de gemeente u als horecaondernemer. Voor de
aanvraag van de tijdelijke vergunning heeft de gemeente besloten geen extra (leges) kosten
in rekening te brengen. Datzelfde geldt voor eventueel gebruik van gemeentegrond.
7. Naast de coronamaatregelen blijven reguliere wetgeving en de Algemene plaatselijke
verordening (Apv) van Papendrecht van toepassing, ook op de tijdelijke uitbreiding van
terrassen en alle andere relevante wetgeving (met uitzondering van de gebruiksregels uit
het bestemmingsplan of beheersverordening).
8. U zorgt ervoor dat de toegang voor hulpdiensten steeds gegarandeerd is. Daarom moet in
voetgangersgebied altijd een strook van tenminste 3,5 meter breed en een doorrijhoogte van
4,5 meter vrij van obstakels blijven. Bushaltes, naastgelegen panden, brandputten en
brandkranen moeten bereikbaar blijven.
9. Niet toegestaan zijn: sta- en bartafels, (tijdelijke) bouwwerken, bars, barbecues, heaters,
partytenten e.d. Wel toegestaan zijn: zitplaatsen (tafels en stoelen) en parasols die niet in de
grond verankerd zijn.
10. Mensen met een beperking moeten te allen tijde makkelijk het omliggende (winkel) gebied
kunnen bereiken.
11. Versterkte (achtergrond) muziek op een horecaterras kunnen wij helaas niet toestaan omdat
dat teveel geluidsoverlast zal geven voor de omwonenden.
12. De begrenzing van het terras en de looproutes moeten duidelijk op de tekening staan. Tafels
en stoelen mogen niet buiten deze begrenzing of op looproutes geplaatst worden.
13. Er mag geen verandering aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond en er mag
geen schade worden aangebracht aan de bestrating.

14. Het tijdelijk terras moet wijken voor de weekmarkten, standplaatsen en evenementen
(mochten die na 1 september 2020 weer worden toegestaan). Ook eventuele werkzaamheden
in het openbaar gebied hebben voorrang. Dat betekent dat de tafels en de stoelen uiterlijk op
de voorafgaande avond verwijderd moeten worden.
15. De tijdelijke uitbreiding van terrassen is bedoeld voor de reguliere horeca. In het belang van
ieders veiligheid en gezondheid moeten we voorkomen dat een terras uitgroeit tot een
evenement.
16. Er mag geen terras worden geplaatst direct naast een fietsenstalling, op en rondom een
gehandicaptenparkeerplaats of in openbaar groen.
17. Fietsers en voetgangers moeten ongehinderd doorgang kunnen hebben, zonder in te leveren
op de 1,5 meter afstand.
18. Op een terras mogen enkel etens- en drinkwaren verstrekt worden om deze direct op het
terras te nuttigen en niet als afhaalmogelijkheid.
19. De burgemeester kan eventueel opleggen dat het terras na sluitingstijd wordt vastgeketend.
20. Op eerste aanwijzing van de gemeente, politie of brandweer dient u de in gebruik genomen
grond vrij te maken.
21. Ook het tijdelijk terras mag tot uiterlijk 23.00 uur open zijn.
22. Bovengenoemde uitgangspunten en richtlijnen zijn in principe van kracht tot 1 november 2020.
Indien u iets wilt dat afwijkt hiervan kunt u een verzoek bij de gemeente hiervoor indienen. Wij
zullen kijken of uw verzoek mogelijk is en deze toetsen aan de noodverordening.

