
    
 

          
 

 
      

 
 

          
          

           
          

    
      

       
 

      
    

 
        

    
          

  
          

     
          

       
        

   
         

      
              

      
 

         
       

     
   

      
     

    
         

      
       

      
      
     

 
            

         
    

    
       

         
      

      

Voorwaarden tijdelijk terras (aanpassing exploitatievergunning en/of Drank- en 
horecavergunning) 

De gemeente Vlissingen, in deze de burgemeester, is bereid om vanwege de aangepaste 
maatregelen COVID-19 tijdelijke (extra) terrassen toe te staan, vanaf 1 juni 2020, 12.00 uur. 
Om dit te realiseren moet een aanvraag ingediend worden voor dit tijdelijke terras door 
middel van een vastgesteld aanvraagformulier. Als dit akkoord wordt bevonden neemt de 
burgemeester een besluit welke tijdelijk als aanvulling zal gelden op de reeds aanwezige 
exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning. Zonder dit besluit is een tijdelijk 
terras niet toegestaan en zal handhavend opgetreden worden. 

Uitgesloten gebieden van deze tijdelijke mogelijkheid zijn de horecabedrijven aan de 
Scheldestraat en aan de Aagje Dekenstraat. 

Er zijn een aantal randvoorwaarden van toepassing bij de tijdelijke uitbreiding van de 
terrassen. Dit zijn de volgende voorwaarden: 

1. Bij het gebruik van de terrassen blijven de landelijke maatregelen en de 
Noodverordening Zeeland vanwege COVID-19 van toepassing; 

2. De terrassen zijn tijdelijk van aard. Tot 1 november 2020 wordt dit toegestaan of 
totdat de maatregelen vanwege COVID-19 op horecabedrijven eerder eindigen dan 
deze datum. Indien het toegestaan is om eerder dan 1 november 2020 evenementen 
te mogen houden zal het tijdelijke terras tijdens het evenement verwijderd moeten 
worden. Na het evenement mag het terras teruggeplaatst worden mits dit gelegen is 
voor 1 november 2020; 

3. In aanvulling op het bestaande beleid mag het tijdelijke terras bestaan uit tafels, 
stoelen en eventueel parasols (geen vaste bevestiging op de grond); 

4. In afwijking van het bestaande beleid staan we voor de tijdelijke terrassen toe dat de 
wijze van afbakening mag gebeuren door het tijdelijk plaatsen van tape, doek en/of 
plantenbakken 

5. Het plaatsen van tijdelijke terrasschermen en tijdelijke tappunten zijn ook mogelijk 
voor het tijdelijke terras conform huidig beleid; 

6. Indien een tijdelijke overkapping gewenst is gelden de volgende voorwaarden in 
afwijking van het bestaande beleid: 

a. Er vindt tijdens de maatregelen vanwege COVID-19 geen welstandstoets 
plaats daar het gaat om een tijdelijke situatie; 

b. Als materiaal is niet toegestaan PVC zeil (plastic); 
c. Verzocht wordt om aan te sluiten bij de bestaande kleur van de aanwezige 

parasols op de andere terrassen. Indien deze niet aanwezig zijn gaat de 
voorkeur uit naar een donkere kleur (zwart, donkerblauw, -rood- of -groen). 
Andere kleuren moeten worden voorgelegd en worden individueel bekeken; 

d. Het gekozen materiaal moet bestand zijn tegen storm; 
e. De overkapping moet brandwerend zijn en dit wordt getoetst bij de verlening 

van de omgevingsvergunning; 
f. De overkapping mag slechts bestaan uit de constructie met een dak en 

maximaal één gesloten wand (bij twee of meer gesloten wanden betreft het 
een gebouw en geen overkapping meer); 

g. Een tijdelijke omgevingsvergunning moet aangevraagd worden en verkregen 
worden. Dit dient expliciet opgenomen te worden in het besluit en dus 
aangegeven te zijn in de aanvraag voor het tijdelijke terras 

7. De vluchtweg uit aangrenzende gebouwen moet gewaarborgd zijn (vrij van 
obstakels). Vervoer vanwege calamiteiten moet direct mogelijk zijn; 
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8. Voor elke locatie wordt maatwerk verricht. Hierbij wordt o.a. gekeken naar openbare 
orde en veiligheid, de inrichting van de openbare ruimte, de doorgangen voor 
hulpdiensten, fietsers, voetgangers en minder validen. Deze uitgangspunten zijn ook 
opgenomen in de regels terrassenbeleid en –uitvoering Vlissingen 2018. 
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