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Voorwaarden terrasvergunning
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Hier leest u de voorwaarden voor het houden van een terras.

Algemeen
Terrassen mogen geplaatst worden bij horecagelegenheden die beschikken over de daarvoor vereiste exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Den Haag.
(' 49436).

Doorgang en afmetingen
Een terras moet minimaal 1,50 meter diep zijn.
Voor hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) moet een vrije doorgang van ten minste 3,50 meter gegarandeerd zijn.
Bij terrassen op een stoep moet ten minste 1,50 meter vrij blijven voor de doorgang van voetgangers. Voor promenadestraten geldt een vrije doorgang van 3,50 meter.
Een terras mag niet worden geplaatst binnen 1,00 meter rondom bijvoorbeeld brandkranen, parkeerautomaten, telefooncellen en brievenbussen.
Terrassen moeten aansluitend aan de gevel van het pand worden geplaatst. Uitzondering hierop zijn de zogenoemde 'eilandterrassen', onder meer op de Grote Markt, de Plaats,het Plein, Buitenhof en de enkele
gevallen waarbij terrassen op parkeerplaatsen zijn toegestaan.

Drank en voedsel
Drank en voedsel moet worden geserveerd vanuit de gelegenheid waarbij het terras hoort. Dit betekent bijvoorbeeld dat een tappunt op het terras verboden is.

Openingstijden
Terrassen moeten sluiten om 23.00 uur. Als uitzondering op de regel gelden andere sluitingstijden voor de Grote Markt, Grote Marktstraat, Plein, Buitenhof, Scheveningen-Strandweg en Kijkduin-Deltaplein. Op deze
locaties geldt in de nachten van vrijdag op zaterdag en die van zaterdag op zondag een sluitingstijd van 1.30 uur en op overige dagen van 1.00 uur. Een verleende nachtontheffing (voor na 1.30 uur) geldt alleen voor
de horecazaak en dus niet voor het bijbehorende terras.
Tijdens de uren dat het terras volgens de vergunning geopend mag zijn, moeten de tafels, stoelen en parasols zo zijn uitgezet, dat publiek van het terras kan gebruikmaken.
Na sluitingstijd moeten alle bezoekers het terras hebben verlaten en moeten alle tafels, stoelen en parasols zijn verwijderd. Ook mogen ze op een goede manier zijn opgestapeld binnen het gebied dat voor het terras is
bestemd. Dit betekent dat het publiek er geen gebruik van kan maken. Dat er geen meubilair kan wegwaaien of weggenomen worden. Dat er geen brandgevaar is en dat er geen belemmering is voor het verkeer of voor
de toegang tot aangrenzende gebouwen.
Na het verstrijken van de huurtermijn van 4 of 8 maanden, moeten al het terrasmeubilair, de schotten en andere voorwerpen afkomstig van het terras, zijn verwijderd. Wie dat niet doet, wordt automatisch voor de
huurprijs voor de extra periode aangeslagen.

Meubilair en uiterlijk
Ook aan de inrichting van een terras worden eisen gesteld. Bijvoorbeeld aan kleurstelling, materiaaltoepassing, vormgeving en plaatsing van reclameborden, parasols en terrasafscheidingen. Voor een overkapping of
luifel geldt dat deze moet passen bij het pand en de omgeving. Hiervoor is mogelijk ook een bouwvergunning nodig. Informeer bij het stadsdeelkantoor waar u in uw geval rekening mee moet houden.
Een terrasvergunning is ook nodig als u een terrasboot wilt hebben. Voor terrasboten gelden bijzondere voorschriften. Medewerkers van de afdeling Riolering en Waterbeheersing, dienst Stadsbeheer kunnen u hier
meer over vertellen.
Soms is het nodig terrassen te verwijderen, bijvoorbeeld bij een staatsbezoek. Of als er in de straat werkzaamheden moeten worden verricht. De gemeente kan u in dit soort gevallen verplichten om het terras voor uw
eigen rekening en risico geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
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