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Samenvatting 

Onderliggende notitie bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de algemene 

stedelijke kaders voor terrassenbeleid toegelicht. In deel twee staat een toelichting ten 

aanzien van het beleid omtrent winterterrassen. 

 

Deel I Maatwerk met maten 

In de zomer van 2009 is een discussie ontstaan over de terrasregels in Amsterdam naar 

aanleiding van de vraag of deze regels al dan niet leiden tot vertrutting van de stad. 

Vooral nut en noodzaak van het Amsterdamse verbod op het staand drinken op een 

terras werd betwist. De gemeenteraad heeft in februari 2010 een motie aangenomen 

waarin het college werd opgedragen de APV zodanig te wijzigen dat staand consumeren 

op een terras niet langer verboden is en daarnaast beleid te ontwikkelen om de 

handhaving van uitwaaiering en geluidsoverlast van terrassen te verbeteren en maatwerk 

in woongebieden mogelijk te maken.  

 

De voorliggende notitie vormt het uitwerkingsvoorstel van de motie en is tot stand 

gekomen op basis van consultatie van bewonersgroepen
1
, vertegenwoordigers van de 

horecabranche, de actiegroep Ai!♥Amsterdam als vertegenwoordigers van de 

terrasbezoeker; enkele vertegenwoordigers uit het Amsterdamse uitgaansleven en 

beleidsambtenaren van de stadsdelen Oost, West, Centrum en Zuid.
2
  

Het proces van totstandkoming van deze notitie is moeizaam geweest: niet alleen 

vanwege de complexiteit van het onderwerp, maar ook omdat partijen het zelden eens 

waren, vanwege de zeer uiteenlopende belangen. Een ander punt van aandacht is, dat er 

in het terrassenbeleid sprake is van een samenloop van gemeentelijke bevoegdheden. 

Feitelijk betekent het dat stadsdelen het terrassenbeleid binnen stedelijke kaders 

vormen.
3
  

 

Het exploiteren van een horecaonderneming met terras brengt bepaalde 

verantwoordelijkheden met zich mee: de ondernemer met een dergelijke openbaar 

toegankelijke zaak gaat de verantwoordelijkheid aan ervoor te zorgen dat deze zaak geen 

overlast veroorzaakt voor de omgeving en geen onveilige situaties en andere verstoringen 

van de openbare orde en het woon- en leefklimaat creëert. De verantwoordelijkheid van 

de ondernemer vertaalt zich ook naar de communicatie en contacten naar zijn buurt en 

buren.  

Medewerking van ondernemers, terrasbezoekers en omwonenden is nodig om de 

pluspunten van terrassen te bewerkstelligen en te bevorderen. De exploitatie van een 

horecazaak met terras zonder overlast is primair de verantwoordelijkheid van de 

                                                      
1 Bij de stadsdelen is in de zomer van 2010 geïnventariseerd met welke groepen gesprekken gaande waren 

over terrasoverlast. Gelet op het uitdrukkelijk verzoek van de raad om bewoners te betrekken bij de 

totstandkoming van het flankerend terrassenbeleid, zijn deze bewonersgroepen uitgenodigd om deel te nemen 

aan de workshops. 

2 In de laatste fase van de consultatie zijn ook vertegenwoordigers van politie en handhavingsambtenaren van 

stadsdeel Zuid en Centrum uitgenodigd (stadsdelen met de meeste terrassen) evenals de leden van de 

dagelijkse besturen van stadsdeel Zuid en Centrum en de centraalstedelijke raadscommissie Algemene Zaken 

en Financiën.  
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ondernemer. De gemeente is hierin voorwaardenscheppend. Indien sprake is van 

overlast, dienen horecaondernemers in overleg met omwonenden tot maatwerkafspraken 

te komen, die worden vastgelegd. Zonodig kan daarbij mediation worden ingezet. 

Daarnaast is de gemeente aan zet als het gaat om het handhaven van deze ‘spelregels’ 

vanwege de bescherming van openbare orde en woon- en leefklimaat.  

Het wordt noodzakelijk en wenselijk geoordeeld om gelijktijdig met het inwerking treden 

van het opheffen van het verbod op Staand Consumeren Op Terrassen (SCOT), 

voorliggende stedelijke kaders te introduceren om de bestaande overlast, en de 

redelijkerwijs te verwachten toename van overlast door opheffen van het verbod op 

SCOT, zoveel mogelijk in te perken en de bewoners op dat punt enige mate van waarborg 

en compensatie te bieden. Het kader moet transparant terrassenbeleid mogelijk maken, 

dat eenvoudiger te handhaven is (ivm wens tot deregulering) en waar mogelijk, uitgaat 

van overleg tussen direct betrokkenen.  

 

Het is aanbevelenswaardig in terrassenbeleid en regelgeving een differentiatie aan te 

brengen vanuit stedelijk oogpunt. Daarbij zijn drie zones te onderscheiden:  

 

1. uitgaansgebieden met een grote concentratie horeca, met een bovenlokale of zelfs 

internationale bekendheid en uitstraling 

2. woongebieden met een lage concentratie horeca, veelal met een buurtfunctie   

3. gemengde gebieden waarin een mix van wonen, werken en horeca kenmerkend is  

 

In uitgaansgebieden prevaleert uitgaan boven wonen, hetgeen inhoudt dat de norm wat 

betreft sluitingstijd van een zomerterras (maart tot november) is gesteld op 01.00 uur 

doordeweeks en 02.00 uur in het weekeinde. Voor winterterrasen (november tot maart) 

geldt in uitgaansgebiedeneen uiterste sluitingstijd van 24:00 uur. In woongebieden 

prevaleert wonen boven uitgaan, hetgeen inhoudt dat de norm voor sluitingstijd van een 

zomerterras wordt gesteld op 23.00 uur en voor een winterterras op 20.00 uur. 

Het zijn met name de gemengde gebieden die extra aandacht verdienen. Uitgaan en 

wonen dienen met elkaar in balans te zijn, hetgeen inhoudt dat afhankelijk van de 

specifieke lokale situatie, de norm wat betreft sluitingstijd van het terras varieert. Voor 

gebieden waar dreigende overlast niet aan de orde is wordt de norm vastgesteld hetzij op 

23.00 uur, hetzij later, maar uiterlijk tot 01.00 uur doordeweeks en 02.00 uur in het 

weekeinde (winterterrassen tot uiterlijk 24.00 uur). Voor gebieden die kwetsbaar zijn voor 

overlast wordt de norm voor zomerterrassen gesteld op 23.00 uur en voor winterterrassen 

op 20.00 uur, hetzij later wanneer dit op grond van maatwerkafspraken met omwonenden 

mogelijk is.
4
  

 

Er zijn daarnaast vier waarborgen opgesteld, gericht op het voorkomen van overlast; het 

faciliteren van maatwerkafspraken tussen bewoners en ondernemers en het versterken 

van de aanpak van die ondernemers die het met de regels en afspraken niet zo nauw 

nemen.  

De APV- wijziging veronderstelt realisatie van deze waarborgen. Het is dan ook van 

belang, dat stadsdelen zich hieraan committeren: 

 

1.   a.  In het beleid en de vergunningverlening van de stadsdelen dient    

    voldoende rekening te worden gehouden met de invloed die (staand  

                                                      
4
 Stadsdeel Zuid bepleit om differentiatie aan te brengen, waarbij in woongebieden 24:00 als sluitingstijd in het 

weekend zou kunnen worden gehanteerd. 
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    drinken op) een terras heeft op woon- en leefklimaat in de buurt aan de  

    hand van een aantal in overleg tussen stad en stadsdelen vast te stellen  

    nieuwe aanvullende toetsingscriteria. Naast meting van beschikbare   

    ruimte voor een terras op de openbare weg wordt ook rekening gehouden 

    met omgevingsfactoren als hoeveelheid woningen in de directe omgeving, 

    grootte, bouw en type  horecazaak (aantal te verwachten terrasbezoekers, 

    muziek, aanwezigheid  geluidssluis, aanwezigheid terrasverwarming)  

    aantal terrassen in de directe omgeving en akoestische aspecten van (de 

    omgeving van) het terras (te verwachten effect van stemgeluid).
5
 Ook is  

    een duidelijk zichtbare afbakening van het terras noodzakelijk: uitwaaiering 

    dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Bij staande terrassen is   

    duidelijke afbakening van de vergunde terrasoppervlakte nog    

    noodzakelijker. De ondernemer draagt daarbij extra       

    verantwoordelijkheid;  

b. Iedere aanvraag om een exploitatievergunning voor een terras wordt door 

het stadsdeel actief gepubliceerd. (waarbij stadsdeel Centrum aantekent 

dat alleen publicatie van nieuwe vergunningen of wijzigingen qua 

ambtelijke capaciteit haalbaar is); 

c. Indien van toepassing (in voor overlast kwetsbare gebieden): het 

terrasexploitatieplan dat de ondernemer indient met daarin gemaakte 

afspraken met omwonenden. Dit plan maakt onlosmakelijk deel uit van de 

exploitatievergunning voor het terras en dient daarom aan door de 

gemeente bepaalde standaarden te voldoen;   

d. Al deze aspecten dienen een rol te spelen bij het toemeten van de 

toegestane openingstijden van een terras; 

  

2. Stadsdelen realiseren gezamenlijk een goed functionerend systeem van 

melding, registratie en doorgeleiding van klachten over horeca en 

terrassen. De verwachting is, dat het nieuwe meldingssysteem begin 2012 

in werking kan treden; 

 

3. Er is een nieuwe handhavingsstrategie vastgesteld, die effectief optreden 

tegen overtredingen van de terrasvoorschriften mogelijk maakt. Daarnaast 

biedt de strategie een kader voor maatwerk. Indien de maatwerkafspraken 

niet worden nageleefd, dan wel anderszins overlast zich blijft voordoen, is 

het noodzakelijk dat de gemeente strikt handhaaft volgens een nieuw 

centraalstedelijk vastgesteld stappenplan. In deze strategie staat 

effectiviteit, slagvaardigheid en zichtbaarheid van de handhaving voorop. 

Afname van toezichtlast kan worden gerealiseerd door de eigen 

verantwoordelijkheid van de ondernemer centraal te stellen en de focus te 

richten op de ondernemer die de terrasregels (structureel) overtreedt. 

Daarnaast biedt de strategie een kader voor maatwerk. Indien de 

maatwerkafspraken niet worden nageleefd, dan wel anderszins overlast 

zich blijft voordoen, is het noodzakelijk dat de gemeente strikt handhaaft 

volgens de gemeentelijke handhavingsstrategie. Dit vergt capaciteits- en 

prioriteitsafspraken in de stadsdelen. Het voorgestelde maatwerkmodel 

leidt niet tot verruiming van de in de APV vastgestelde maximale 

                                                      
5
 Het verdient aanbeveling dat bij de ontwikkeling van aanvullende criteria gericht op het voorkomen van 

(geluids) overlast de Dienst Milieu en Bouwtoezicht wordt geraadpleegd, vanwege hun expertise en 

praktijkervaring op dit terrein.  
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openingstijden voor het terras (zomerterras: 07.00-01.00 doordeweeks en 

07.00 - 02.00 uur in het weekeinde, winterterras: 07:00 tot 24:00uur).   

 

4.   Een andere APV-wijziging ten behoeve van borging en handhaving van 

maatwerkafspraken is aangenomen door de raad. Deze wijziging voorziet 

er in, dat waar nodig (preventief dan wel vanwege overlast) in door de 

burgemeester (de stadsdeelvoorzitter in mandaat) aan te wijzen kwetsbare 

gebieden afspraken tussen bewoners en ondernemers worden gemaakt 

over terrassen. Dergelijke maatwerkafspraken zullen door het stadsdeel 

worden gefaciliteerd en geborgd. Daartoe zal door stad en stadsdelen 

gezamenlijk een model worden ontwikkeld (terrasexploitatieplan). 

.  

 

Deel II Winterterrassen 

 

In januari 2007 is er een motie aangenomen in de Amsterdamse gemeenteraad waarin 

werd gesteld dat het sinds 2004 mogelijk is om in daartoe aangewezen gebieden in de 

winter een terras te exploiteren in Amsterdam en dat de stad daarmee aantrekkelijker is 

geworden voor bezoekers en bewoners.
6
 De Raad memoreert in de motie, dat de 

ervaringen met de winterterrassen in de deelnemende stadsdelen positief zijn en dat de 

gevreesde druk op het woon- en leefklimaat is uitgebleven.  

 

Proef met verwarmde (winter)terrassen 

Naar aanleiding van de motie is in de periode 2008 tot 2011 een pilot uitgevoerd om 

ervaring op te doen met terrasverwarming. Doel van de proef was het verkrijgen van 

inzicht in de druk die verwarmde terrassen veroorzaken op het woon- en leefklimaat. Het 

experiment diende bovendien zo CO2-neutraal mogelijk te worden uitgevoerd.  

De uitkomsten van de pilot gaven het college aanleiding een voorstel tot wijziging te doen 

van regelgeving en beleid voor winterterrassen en het gebruik van terrasverwarming. Op 

22 maart 2012 stemde de centraalstedelijke raadscommissie Algemene Zaken in met de 

aanbeveling van het college. Een verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke 

Verordening ten behoeve van het winterterras is in de raad van 11 juli 2012 aangenomen. 

Daarmee is het in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen beperkte 

terrasseizoen (van maart tot november) uitgebreid naar het gehele jaar. Deze wijziging 

gaat gepaard met implementatie van voorliggende stedelijke kaders voor terrassenbeleid 

in zomer- en winterseizoen.  

 

Nieuw winterterrasbeleid 

Het uitgangspunt van het winterterras is een klein terrasje aan de gevel; 

verwarmingsapparatuur aan de gevel is daarbij toegestaan. De sluitingstijd van 

winterterrassen wordt in de APV bepaald op uiterlijk 24.00 uur. De stadsdeelvoorzitters 

wordt de bevoegdheid verleend om gebiedsdifferentiatie toe te passen voor de 

winterterrassen binnen de maanden waarin het gebruik van een winterterras is 

toegestaan. Dit naar analogie van de gebiedsdifferentiatie die in de maanden maart tot 

november worden toegepast. 

De sluitingstijd van winterterrassen in woongebieden en in gemengde gebieden die 

kwetsbaar zijn voor overlast blijven beperkt tot 20.00 uur. Een latere sluitingstijd in de 

                                                      
6
In januari 2007 is de motie van PvdA raadslid Van der Garde aangenomen inzake 

actualiteit betreffende verwarmde winterterrassen (zie Gemeenteblad afd I, nr. 43, 31 januari 2007).)    
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winter in kwetsbare gemengde gebieden veronderstelt aanvullende maatwerkafspraken in 

een terrasexploitatieplan. 

 

In gemengde gebieden die niet kwetsbaar zijn voor overlast en in uitgaansgebieden kan 

door de stadsdeelvoorzitter een latere sluitingstijd voor het winterterras worden 

vastgesteld, met 24.00 uur als uiterste sluitingstijd.  

Stadsdelen dienen de gebiedsdifferentiatie in beleid vast te leggen, met daaraan 

gekoppeld de maanden waarin winterterrassen worden toegestaan (november tot maart) 

en sluitingstijd van winterterrassen in de aangegeven gebiedstypen. 

Hiermee wordt een eenduidige regeling gecreëerd voor de gehele stad.  

 

Maatwerk bij vergunningverlening 

Bij vergunningverlening wordt maatwerk toegepast en daarbij worden de waarborgen die 

gelden voor het exploiteren van terrassen in het terrasseizoen van maart tot november 

ook in de maanden van november tot en met februari gehanteerd.  

 

Terrasverwarming 

Terrasverwarming wordt toegestaan. Uit de pilotresultaten blijkt, dat er geen openbare 

orde- aspecten dan wel verstoring van woon- en leefklimaat is geconstateerd als gevolg 

van verwarmde terrassen. De milieuregelgeving bevat geen aanknopingspunten om het 

gebruik van terrasverwarming in de stad te verbieden. Enige mate van reductie van 

klimaateffecten is mogelijk door de exploitatietijden van het terras te beperken tot die 

tijden waarin het bedrijfsbelang het grootst is, namelijk wanneer de winterterrassen het 

meest bezocht worden. Dit sluit aan bij de milieuregelgeving op basis waarvan 

ondoelmatig gebruik van energie kan worden tegengegaan. 

 

Gasgestookte verwarmingsapparatuur aan de gevel of elektrische apparatuur met 

bewegingsmelder 

Gelet op de in bovenstaande paragrafen beschreven beperkingen die de 

milieuregelgeving kent, kunnen op grond van de zorgplicht de ‘best available technics’ 

worden geadviseerd. Daarbij is de informatie van het agentschap Infomil
7
 leidend. Infomil 

geeft aan dat na de gasgestookte brander aan de gevel, de elektrische 

verwarmingsapparatuur met bewegingsmelder het minst milieubelastend is.  

 

Uitzondering uitgaanspleinen: verwarmingsapparatuur onder een parasol 

Op de uitgaanspleinen, waar sprake is van terrassen op het middenterrein (en apparatuur 

aan de gevel geen mogelijkheid is) kan worden overwogen verwarmingsapparatuur onder 

een verankerde parasol toe te staan. Op grond van milieuregelgeving kunnen eisen 

worden gesteld aan doelmatig gebruik van terrasverwarming. Losstaande 

verwarmingsapparatuur (zogenaamde verwarmingspaddenstoelen) worden niet 

beschouwd als minst milieubelastende apparatuur en zijn daarom niet toegestaan. 

 

Convenant 
Om de klimaatdoelstelling te halen wil het Amsterdamse gemeentebestuur het 
energiegebruik van terrasverwarming zoveel mogelijk trachten te verminderen. 
Verwarmde winterterrassen leiden tot extra CO2-uitstoot en dat past niet binnen het 
klimaatbeleid van de gemeente Amsterdam. Er wordt een convenant afgesloten tussen de 
gemeente Amsterdam en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam, waarmee 
de horecabranche zich committeert aan het uitgangspunt om de minst milieubelastende 

                                                      
7
 www.infomil.nl 
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apparatuur te gebruiken
8
. Daarnaast zullen op grond van de motie Ivens in overleg met de 

horecabranche afspraken worden gemaakt over aanvullende maatregelen om de 
milieubelasting zoveel mogelijk te beperken (Gemeenteblad afd. 1, nr. 569). 

 

Maatwerk bij vergunningverlening en handhaving 

Het aanbrengen van terrasverwarming aan de gevel vereist een omgevingsvergunning.  

Na sluitingstijd van het terras kan op grond van milieuregelgeving de eis worden gesteld 

dat de terrasverwarmer wordt uitgeschakeld. 

 

 

 

                                                      
8 Losstaande verwarmingsapparatuur zogenaamde verwarmingspaddenstoelen worden niet beschouwd als 

minst milieubelastende apparatuur, gelet op de lijst die Infomil, het agentschap van VROM en EZ, heeft 

aangelegd.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de zomer van 2009 is een discussie ontstaan over de terrasregels in Amsterdam naar 

aanleiding van de vraag of deze regels al dan niet leiden tot vertrutting van de stad. 

Vooral nut en noodzaak van het Amsterdamse verbod op het staand drinken op een 

terras werd betwist. Op grond van de Startnotitie terrassenbeleid (januari 2010) heeft de 

gemeenteraad in februari 2010 een motie aangenomen waarin het college werd 

opgedragen de APV zodanig te wijzigen dat staand consumeren op een terras niet langer 

verboden is en daarnaast beleid te ontwikkelen om de handhaving van uitwaaiering en 

geluidsoverlast van terrassen te verbeteren en maatwerk in woongebieden mogelijk te 

maken.  

 

Hieronder is de tekst van de motie weergegeven:  

 

Ondergetekenden hebben de eer u voor te stellen: 

 

De Raad, 

 

Gehoord de discussie over de voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders 

inzake startnotitie terrassenbeleid; 

 

Overwegende dat 

-er verschillende belangen zijn in woon/uitgaansgebieden van de mensen die er wonen 

en de horeca-exploitanten en hun gasten; 

-bewoners in Centrum en Oud-Zuid
9
 overlast ervaren in gebieden waar een concentratie 

is van horeca en terrassen; 

-bewoners, bezoekers en ondernemers onduidelijkheid ervaren over de terrasregels, 

waaronder staand drinken; 

 -staand drinken op zich geen extra overlast voor omwonenden tot gevolg heeft; 

 -staand drinken op een terras in de praktijk echter vaak leidt tot ‘uitwaaiering’; 

 buiten de terrasgrenzen wat wél extra overlast voor omwonenden tot gevolg heeft; 

-nader uitgewerkt moet worden hoe de handhaving van het terrassenbeleid in de praktijk 

gaat werken 

                                                      
9
 Het betreft hier de letterlijke tekst van de motie, waarin stadsdeel Oud-Zuid nog werd genoemd. De motie 

dateert van voor de samenvoeging van de stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel tot het stadsdeel Zuid in 2010.  
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In het Plan van aanpak voor uitwerking van de motie (vastgesteld in juni 2010) heeft het 

college een inhoudelijk -tekstueel voorstel gedaan voor de APV- wijziging, waarbij het 

college het volgende aantekende: ‘Om te voorkomen dat het opheffen van het verbod op 

staand drinken op een terras tot overlast leidt is het van belang dat in ieder geval de 

volgende aspecten zijn gewaarborgd: 

 

1. De gemeentelijke strategie van toezicht en handhaving maakt effectief en 

 zichtbaar handhaven mogelijk 

2. Beleidsmakers en handhavers en vergunningverleners in de stadsdelen 

 zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden van wet- en regelgeving om 

 overlast van terrassen te voorkomen dan wel aan te pakken  

3. Het systeem van registratie en opvolging van klachten is op orde 

4. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om overlast van stemgeluid op 

 (sta)terrassen objectiveerbaar te maken  

5. Ten behoeve van terrassen op kwetsbare locaties (qua balans wonen/ 

 werken/ uitgaan) worden afspraken gemaakt tussen stadsdeel,

 ondernemers en bewoners om (structurele) overlast te voorkomen’.  

 

Vervolgens is in het najaar van 2010 op verzoek van de raad een interactief proces van 

beleidsvoorbereiding van start gegaan om genoemde waarborgen nader te toetsen en uit 

te werken. Voorliggende notitie is hiervan het resultaat.  

 

 

1.2 Proces van totstandkoming van deze notitie 

De voorliggende notitie is tot stand gekomen op basis van consultatie van 

bewonersgroepen
10

, vertegenwoordigers van de horecabranche, de actiegroep 

Ai!♥Amsterdam als vertegenwoordigers van de terrasbezoeker; enkele 

vertegenwoordigers uit het Amsterdamse uitgaansleven en beleidsambtenaren van de 

stadsdelen Oost, West, Centrum en Zuid. In de laatste fase van de consultatie zijn ook 

vertegenwoordigers van politie en handhavingsambtenaren van stadsdeel Zuid en 

Centrum uitgenodigd (stadsdelen met de meeste terrassen) evenals de leden van de 

dagelijkse besturen van stadsdeel Zuid en Centrum en de centraalstedelijke 

raadscommissie Algemene Zaken en Financiën.  

 

                                                      
10

 Bij de stadsdelen is in de zomer van 2010 geïnventariseerd met welke groepen gesprekken gaande waren 

over terrasoverlast. Gelet op het uitdrukkelijk verzoek van de raad om bewoners te betrekken bij de 

totstandkoming van het flankerend terrassenbeleid, zijn deze bewonersgroepen uitgenodigd om deel te nemen 

aan de workshops. 
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De betrokkenen, vertegenwoordigers van omwonenden, horecaondernemers, 

horecabezoekers en stadsdelen, hebben in een viertal workshopbijeenkomsten 

gedebatteerd over het terrassenbeleid in Amsterdam. Daarbij zijn de huidige terrasregels 

die voor de hele stad gelden tegen het licht gehouden, zoals openingstijden, het 

terrasseizoen, het beslag op de openbare ruimte en het gebruik en de inrichting van het 

terras. De praktijk laat zien, dat de discussie over een enkel facet van het terrassenbeleid, 

in casu het wel of niet staand mogen consumeren op een terras, niet los gezien kan 

worden van andere beleidskeuzes ten aanzien van terrassen. Vragen omtrent wat wel en 

niet is toegestaan, overlast als gevolg van terrasexploitatie en handhavingsvraagstukken 

gaan hand in hand. 

Alle partijen hebben zich ingespannen om naar elkaar te luisteren, mee te denken en 

ideeën aan te dragen voor verbetering van het terrassenbeleid in de stad. Enkele 

vertegenwoordigers van bewonersgroepen hebben gaandeweg de workshopperiode zelfs 

een concept overlastconvenant uitgewerkt, hetgeen op onderdelen mede heeft 

bijgedragen aan de conceptnotitie, die nu voorligt.  

 

Toch is het proces van totstandkoming van deze notitie moeizaam geweest: niet alleen 

vanwege de complexiteit van het onderwerp, maar ook omdat partijen het zelden eens 

waren, vanwege de zeer uiteenlopende belangen. Waar de horecabranche bijvoorbeeld 

veel verwacht van maatwerkoverleg tussen ondernemers en hun buurtgenoten, menen 

enkele bewoners(groepen) dat daarmee hun hoop op een strikte aanpak van de 

terrasoverlast in hun buurt vervliegt.  

 

Punt van aandacht bij deze notitie is, dat er in het terrassenbeleid sprake is van een 

samenloop van gemeentelijke bevoegdheden. Feitelijk betekent het dat stadsdelen het 

terrassenbeleid binnen stedelijke kaders vormen.
11

 Deze notitie biedt de stadsdelen een 

handreiking en aanvullende instrumenten voor handhaving en maatwerk in het 

terrassenbeleid.  

 

 

 

 

2 De Amsterdamse terrassen: pluspunten, knelpunten en 
verantwoordelijkheden 

2.1 Afbakening en begrippen 

De voorliggende notitie met kaders voor terrassenbeleid is met name van toepassing op 

beleid ten aanzien van ongebouwde terrassen op of aan de openbare weg. Terrassen op 

een binnenterrein vormen een speciale categorie binnen het terrassenbeleid, waarop 

hieronder apart wordt ingegaan. 

Voorliggende notitie heeft als het gaat om het gebruik van het terras en de handhaving 

van terrasregels een bredere reikwijdte, die meer typen ongebouwde terrassen bestrijkt 

(waaronder verwarmde terrassen en winterterrassen).
12

  

Gebouwde terrassen worden in voorliggende stedelijke kaders voor terrassenbeleid 

buiten beschouwing gelaten. Gebouwde terrassen hebben een minder direct effect op 

woon- en leefklimaat dan terrassen in de openbare ruimte. De extra waarborgen die 

benoemd worden in de voorliggende notitie zijn voor gebouwde terrassen niet van 

                                                      
11

 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de gemeentelijke bevoegdheden in het terrassenbeleid de 

Startnotitie terrassenbeleid ( januari 2010). 
12

 Zie hoofdstuk 4 in deel II van deze notitie over beleid ten aanzien van winterterrassen. 
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toepassing. De vergunningverlening en handhaving van gebouwde terrassen worden 

automatisch meegenomen in de vergunningverlening en handhaving van de 

binnenlokaliteiten van horecabedrijven.  

 

Terrassen op binnenterreinen 

In de normen die in de milieuregelgeving worden gesteld aan ongebouwde terrassen is 

een onderscheid gemaakt tussen terrassen aan de straatzijde en terrassen op 

binnenterreinen. De aanname is dat het geluid van een terras aan de straatzijde opgaat in 

het omgevingsgeluid. 

Indien een terras aan een binnenterrein ligt zal het omgevingsgeluid doorgaans veel lager 

zijn. Stemgeluid van het terras zal dan eerder leiden tot overlast. Dat is de reden dat bij de 

beoordeling van terrassen op binnenterreinen in de milieuregelgeving het stemgeluid wel 

meegenomen dient te worden.  

In veel gevallen zal geen exploitatievergunning worden verleend voor een terras gelegen 

op een binnenterrein, zeker niet als dit binnenterrein grenst aan woningen. 

 

 

2.2 De pluspunten van Amsterdamse terrassen 

In de workshops is door betrokkenen nagedacht over het belang van terrassen voor 

Amsterdam. Vooropgesteld, dat de locatie en exploitatie van een terras in de openbare 

ruimte geen inbreuk mag doen op het woon- en leefklimaat in de buurt, leveren de 

terrassen verschillende pluspunten op voor de stad. De discussie leidde tot de volgende 

typering van de Amsterdamse terrassen, zoals alle betrokkenen deze zouden wensen:   

 

De ideale terrassen maken de stad levendig, ze zijn divers van karakter en geven de 

straat een aantrekkelijk en gastvrij aanzien. De terrassen zijn een ontmoetingsplek en in 

veel gevallen ook ‘de tuin’ voor Amsterdammers, en tegelijkertijd een visitekaartje voor 

toeristen. De ideale terrassen versterken de kosmopolitische uitstraling van Amsterdam 

en het imago van ‘een vrijgevochten Mokum’ en leveren een economische bijdrage aan 

de stad. De ideale terrassen veroorzaken geen overlast, maar vervullen een rol in het 

bevorderen van de veiligheid en sociale controle in de wijk en de onderlinge contacten in 

de buurt.  

Kortom, de terrassen zijn beeldbepalend, maar tegelijkertijd ondersteunend aan andere 

functies. Het terrassenbeleid en de regels die daaruit voortvloeien, moeten daarom 

passen in de visie op de stad als geheel en de balans in de stad niet verstoren.  

 

Om de pluspunten van terrassen te bewerkstelligen en te bevorderen is medewerking 

nodig van ondernemers, terrasbezoekers en omwonenden. De gemeente is hierin 

voorwaardenscheppend door middel van het vastleggen van algemene regels in de 

Algemene Plaatselijke Verordening; het opstellen van terrassenbeleid en het formuleren 

van voorschriften in de exploitatievergunning voor een terras. Ook is de gemeente aan zet 

als het gaat om het handhaven van deze ‘spelregels’ vanwege de bescherming van 

openbare orde en woon- en leefklimaat.  

 

 

2.3 Stedelijke zonering 

Aangezien het stelsel van terrassenbeleid en regelgeving moet passen in de visie op de 

stad is in de workshops nagedacht over differentiatie in terrassenbeleid aan de hand van 

grootstedelijke zonering. De conclusie was, dat er bezien vanuit stedelijk en 

(inter)nationaal oogpunt in Amsterdam drie typen zones te onderscheiden zijn: 
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1. uitgaansgebieden met een grote concentratie horeca, met een bovenlokale of zelfs 

internationale bekendheid en uitstraling. 

2. woongebieden met een lage concentratie horeca, veelal met een buurtfunctie   

3. gemengde gebieden waarin een mix van wonen, werken en horeca kenmerkend is.  

 

 

2.4 Betekenis van zonering voor het terrassenbeleid 

Vanuit stedelijk perspectief zijn er enkele uitgaansgebieden met een grote concentratie 

horeca, met een bovenlokale of zelfs internationale bekendheid en uitstraling. 

Voorbeelden hiervan zijn het Leidseplein en het Rembrandtplein. In uitgaansgebieden 

prevaleert de uitgaansfunctie boven wonen en zullen ten aanzien van de terrasexploitatie 

geen aanvullende gebiedsgerichte voorwaarden verplicht zijn. Dit laat onverlet, dat bij 

overtredingen van de terrasregels handhaving noodzakelijk is. 

In woongebieden prevaleert de woonfunctie. Gelet op de lage concentratie horeca is er 

geen aanleiding om gebiedsgericht nadere terrasregels te stellen.  

Betrokkenen zijn het er over eens, dat met name de terrassen in gemengde gebieden, 

waarin een mix van wonen en uitgaan bestaat, meer aandacht nodig hebben in beleid, 

vergunningverlening en handhaving.  

De stadsdeelbesturen bepalen op grond van hun bevoegdheid voor de inrichting van de 

openbare ruimte de indeling in bovengenoemde drie gebiedstypen.  

 

 

2.5 Knelpunten in de balans  

De drie zones uitgaansgebied/gemengd gebied/ woongebied zijn niet statisch van 

karakter. Het terrassenbeleid van de stadsdelen speelt hierin een rol. Een uitgebreid en 

gevarieerd horeca-aanbod maakt een gebied bruisend, en stadsdelen benutten in hun 

horecabeleid deze mogelijkheden. De laatste jaren heeft een uitbreiding van horeca en 

terrassen plaatsgevonden in diverse stadsdelen als gevolg waarvan het accent in 

sommige gebieden is verschoven.
13

 Gelet op het compacte karakter van de stad, zijn de 

wijzigingen van invloed op de balans in de openbare ruimte. Waar de mogelijkheid is voor 

een terras zal de ondernemer deze in de meeste gevallen benutten om zijn klanten een 

extra service te kunnen bieden.  In gebieden waarin een woonfunctie die er van oudsher 

is geweest nu wordt gecombineerd met uitgaansfuncties kan deze balans verstoord 

raken, zeker als de uitgaansgelegenheden zich mogen verheugen in een toenemende 

populariteit en er zowel door de gemeente als door de ondernemers te weinig wordt 

gedaan om de daarmee gepaard gaande overlast voor de omgeving binnen aanvaardbare 

grenzen te houden.  

 

In (het bewaren van) deze balans is niet alleen voor de gemeente, maar ook voor 

ondernemer, bezoeker en bewoner een rol weggelegd. De hierna volgende opmerkingen, 

knel- en aandachtspunten die in de workshops door betrokkenen aan de orde zijn gesteld, 

zijn hierbij illustratief. 

 

 

Gevolgen rookverbod 

- Als gevolg van het rookverbod in –nog steeds- een groot deel van de horeca zijn er 

meer mensen die een café bezoeken op straat om te kunnen roken, ongeacht of het 

                                                      
13

 Zie voor achtergronden de Startnotitie terrassenbeleid, januari 2010.  
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horecabedrijf een terras heeft of niet; dit verschijnsel blijft, ook als de eigenlijke 

sluitingstijd van een terras al voorbij is; het is niet onwaarschijnlijk dat het roken 

gepaard gaat met het consumeren van een drankje ook al is dit formeel na de 

sluitingstijd van het terras niet meer toegestaan; als het om grote aantallen mensen 

gaat die langdurig buiten blijven kan dit veel effect hebben op de omgeving. 

- Een ander gevolg van het rookverbod is dat er ook meer mensen in- en uitlopen bij 

cafés; vooral waar binnen luide muziek is en er geen geluidsluis bij de deur is -laat 

staan waar de deur of de pui permanent open staat- geeft dit veel effect op de 

omgeving 

Opvolging overlastklachten 

- Ondernemers zijn niet altijd bereid of in staat overlastgevende bezoekers aan te 

pakken; maar zij ervaren soms ook onvoldoende steun van politie en gemeente als zij 

overlastgevende bezoekers wel willen aanpakken. 

- Klachten van bewoners worden onvoldoende geregistreerd; waar klachten wel door 

de gemeente in behandeling worden genomen, wordt niet altijd duidelijk of de klacht 

werkelijk gegrond is. Soms is ook sprake van een verandering van de buurt, die 

bewoners niet accepteren 

Gedrag terrasbezoekers 

- Afhankelijk van trends en hypes kunnen bestaande uitgaansgelegenheden en 

bijbehorende terrassen opeens een massaal/ander type publiek trekken of juist uit de 

mode raken. Dit proces, dat het gevolg is van specifieke voorkeuren van het 

uitgaanspubliek voltrekt zich volledig onafhankelijk van beleidsregels en voorwaarden 

die gelden bij vergunningverlening en is onvoorspelbaar.  

- Het is niet onwaarschijnlijk dat mensen die van een druk terras bij een populair café 

gebruik maken de neiging zullen hebben om uit te waaieren, zeker als er staand mag 

worden geconsumeerd: de maximaal toegestane afmetingen van een terras zijn niet 

altijd duidelijk herkenbaar en bezoekers zullen daar ook niet op gericht zijn 

- Daar komt nog bij, dat het uitgaanspubliek op het terras zich – zeker na het nuttigen 

van alcohol - vaak lastig laat sturen of corrigeren door handhavers die de 

vergunningvoorschriften controleren of de orde en veiligheid moeten bewaken in de 

stad 

Handhaving  

- Door de bank genomen zijn zowel ondernemers als bewoners in de workshop niet 

tevreden over het huidig systeem en niveau van handhaving.  

- Ondernemers weten niet altijd dat hun zaak klachten oproept en worden ineens 

geconfronteerd met handhavers. 

- Ondernemers zijn van mening, dat zij er veel aan doen om overlast te beperken, maar 

dat sommige omwonenden het onmogelijke verwachten en maar blijven klagen. 

- Bewonersgroepen zijn van mening dat terrashandhaving te weinig effectief is en dat er 

te weinig handhavingscapaciteit wordt ingezet. 

Afbakening terras, vergunningverlening 

- Bewoners dringen er op aan, dat het opheffen van het verbod op staand consumeren 

op een terras niet zou moeten leiden tot complete staterrassen, maar dat naast 

zittende bezoekers op een terras, een bepaald percentage bezoekers mag staan (het 

afbakenen van een stagedeelte op de terrastekening) 

- In het horecabeleid wordt niet altijd voldoende rekening gehouden met het effect van 

terrassen; vaak wordt terrassenbeleid separaat opgesteld.  
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- De verkeerstechnische en/of demografische en/of ruimtelijk- planologische en/of 

akoestische situatie wordt weinig betrokken in het terrassenbeleid, terwijl deze 

aspecten het gebied (nog) kwetsbaarder maken voor overlast.
14

 

Maatwerkoverleg 

- In sommige stadsdelen is al een overlegstructuur met bewoners en ondernemers 

gecreëerd. De opbrengst hiervan wordt door alle betrokken partijen verschillend 

beoordeeld. 

- Zowel ondernemers als bewoners vinden dat een overlegstructuur alleen zinvol is, als 

dit heel goed begeleid wordt, vanuit de gemeente. 

- Ondernemers vinden dat er te weinig wordt gekeken of een klacht gegrond is en 

redelijk is. Overleg tussen ondernemers en bewoners kan hier meer duidelijkheid in 

geven. 

- Ondernemers opperen, dat zij in overleg met de buurt en het stadsdeel ruimere 

mogelijkheden zouden willen krijgen, wanneer er in de omgeving geen klachten over 

hun zaak zijn.  

 

 

2.6 Resumerend 

Met de wijziging van de APV, waarmee Staand Consumeren Op Terrassen
15

 wordt 

mogelijk gemaakt, wordt beoogd geen terrasregels in stand te laten die als 

overregulerend worden ervaren. Het verbod op SCOT in de APV impliceert, dat naar de 

letter wordt gehandhaafd, terwijl uit oogpunt van deregulering de geest van de regel 

centraal wordt gesteld, namelijk het achterliggend motief: overlast voorkomen en 

tegengaan. De brancheorganisatie heeft aangegeven de uitdaging graag aan te nemen 

om te bewijzen dat een dergelijke deregulering niet tot overlast hoeft te leiden, omdat het 

merendeel van de horecaexploitanten van goede wil is en de terrasregels naleeft.  

 

In de meeste gebieden leveren de terrassen relatief weinig problemen op. Uit de inbreng 

van politie en gemeentelijke handhavers valt af te leiden, dat terrassen tot 23.00 uur over 

het algemeen geen onaanvaardbare overlast met zich meebrengen. Dit impliceert, dat 

aanvullende regels of maatwerk bij het toestaan van staand consumeren op een terras 

niet aan de orde hoeven te zijn voor de exploitatie van terrassen overdag en in de vroege 

avond, excessen daargelaten. Bewoners geven aan, dat dit alleen geldt wanneer het 

terrassen betreft waar uitsluitend zittend wordt geconsumeerd. 

 

Naast het scheppen van voorwaarden voor een bloeiend uitgaansleven in de stad, is de 

gemeente ook aan zet op het moment dat ondernemers zich niet aan de regels houden 

en/of hun terras anderszins voor overlast zorgt in de omgeving. Er zijn enkele gemengde 

gebieden in de stad die momenteel onder druk staan vanwege (ernstige) overlast van 

terrassen en waar bewoners zich verenigd hebben vanwege overlast van horeca en 

terrassen. Gelet op de kwetsbare balans in de gemengde gebieden wordt het 

noodzakelijk en wenselijk geoordeeld om gelijktijdig met het inwerking treden van het 

opheffen van het verbod op Staand Consumeren Op Terrassen, stedelijke kaders te 

introduceren om de bestaande overlast, en de redelijkerwijs te verwachten toename van 

                                                      
14

 Ruimte en doorstromingsmogelijkheden op de weg en het trottoir/breedte van de straat in relatie tot 

bebouwing (klankkast). Isolatie van woningen en bedrijven, maar ook factoren als leeftijd, gezinssamenstelling, 

en sociaalmaatschappelijke omstandigheden van omwonenden etcetera kunnen een rol spelen in de mate 

waarin overlast wordt ervaren. 
15

 De term Staand consumeren op terrassen (SCOT) is geïntroduceerd door de bewonersgroepen als 

aanduiding voor de voorgenomen APV -wijziging.   
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overlast door opheffen van het verbod op SCOT, zoveel mogelijk in te perken en de 

bewoners op dat punt enige mate van waarborg en compensatie te bieden. Het kader 

moet transparant terrassenbeleid mogelijk maken, dat eenvoudiger te handhaven is (ivm 

wens tot deregulering) en waar mogelijk, uitgaat van overleg tussen direct betrokkenen. 

Dit stedelijk beleidskader wordt vastgesteld door stad en stadsdelen, gekoppeld aan een 

tijdlijn voor het opheffen van het verbod op SCOT. (Zie ook: 4. Actiepunten en tijdlijn)  

 

Zonering en maatwerk 

De rol van de gemeente is om een stelsel te ontwikkelen waarin aandacht is voor 

grootstedelijk elan en een stedelijke visie. Er dienen duidelijke keuzes gemaakt te worden: 

zo zijn er gebieden waar uitgaan prevaleert boven wonen, waar meer mogelijk is in het 

terrassenbeleid ten behoeve van een bruisend uitgaansleven. Daarnaast zijn er gebieden 

waar wonen prevaleert boven uitgaan en waar terrassen beperkt zullen blijven. In de 

gemengde gebieden zijn uitgaan en wonen van even groot belang. Differentiatie in de 

vorm van maatwerkafspraken op buurtniveau zou in deze gebieden leidraad kunnen zijn, 

met dien verstande dat dergelijke afspraken een grondslag zouden moeten hebben in de 

APV of vergunningvoorwaarden. Alleen op die wijze zijn er juridische mogelijkheden voor 

de gemeente in casu de stadsdelen om bestuurlijk te handhaven bij het niet nakomen van 

de maatwerkafspraken.  

 

Het bestuurlijke uitgangspunt van deregulering en handhaafbaarheid verdient de nodige 

aandacht. Maatwerk op beleidsniveau staat daarmee op gespannen voet. Maatwerk op 

basis van afspraken is voor alle partijen arbeidsintensief. 

De horecabranche is een groot voorstander van maatwerk, om daarmee op bepaalde 

horecalocaties in de stad, waar omwonenden geen overlast ervaren, meer ruimte te 

krijgen. Bewoners zijn huiverig voor maatwerkoverleg, omdat zij vrezen dat daarmee 

handhaving zal uitblijven: dat de gemeente het de ondernemers en bewoners zelf zal 

laten ‘uitvechten’ en dat er nog minder capaciteit voor handhaving zal worden vrijgemaakt.  

 

Bewoners hebben laten weten het vertrouwen te hebben verloren dat de gemeente 

(effectief) handhavend optreedt bij overlastklachten en overtredingen van de regels. Zij 

zien als enige mogelijkheid om de buurt leefbaar te houden het beperken van de 

openingstijden van terrassen in die gebieden tot 23.00 uur en het in stand laten van het 

APV- verbod op staand drinken op een terras.  

Voor zover bewoners al voorstander zijn van mediation en maatwerkafspraken, hechten 

zij eraan, dat de mediator onafhankelijk is en deskundig. 

 

Terrasbezoekers, vertegenwoordigers uit ‘het nachtleven’ geven aan, dat er op bepaalde 

locaties in de stad meer mogelijk moet zijn dan nu het geval is. De overheid zou daarbij 

dienen te faciliteren en alleen in moeten grijpen als het echt uit de hand loopt.  

 

3 Nieuwe kaders voor terrassenbeleid 

3.1 Vier waarborgen 

Gelet op de toen aangekondigde APV- wijziging
16

 werden er in het Plan van aanpak (juni 

2010) vijf waarborgen geformuleerd. Naar aanleiding van de workshops zijn deze als volgt 

geherformuleerd naar vier waarborgen, die er op zijn gericht overlast te voorkomen; 

                                                      
16

 Het ging hier om het schrappen van het in de APV opgenomen verbod op het staand consumeren op een 

terras (zie hoofdstuk 5 voor de  APV wijzigingen) 
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maatwerkafspraken tussen bewoners en ondernemers te faciliteren en de aanpak van die 

ondernemers die het met de regels en afspraken niet zo nauw nemen te versterken.  

De APV- wijziging veronderstelt realisatie van deze waarborgen. Het is dan ook van 

belang, dat stadsdelen zich hieraan committeren. 

 

1. In het beleid en de vergunningverlening van de stadsdelen dient voldoende 

rekening te worden gehouden met de invloed die (staand drinken op) een terras 

heeft op woon- en leefklimaat in de buurt aan de hand van een aantal in overleg 

tussen stad en stadsdelen vast te stellen nieuwe aanvullende toetsingscriteria; 

2. Stadsdelen realiseren gezamenlijk een goed functionerend systeem van melding, 

registratie en doorgeleiding van klachten over horeca en terrassen; 

3.  In juli 2012 is de nieuwe handhavingsstrategie vastgesteld, die effectief optreden 

tegen overtredingen van de terrasvoorschriften mogelijk maakt. Daarnaast biedt 

de strategie een kader voor maatwerk. Indien de maatwerkafspraken niet worden 

nageleefd, dan wel anderszins overlast zich blijft voordoen, is het noodzakelijk dat 

de gemeente strikt handhaaft volgens een nieuw centraalstedelijk vastgesteld 

stappenplan. Dit vergt capaciteits- en prioriteitsafspraken in de stadsdelen; 

4.  Een APV-wijziging ten behoeve van borging en handhaving van 

maatwerkafspraken is gerealiseerd. Waar nodig dienen (preventief dan wel 

vanwege overlast) in aan te wijzen kwetsbare gebieden afspraken tussen 

bewoners en ondernemers te worden gemaakt over terrassen. Dergelijke 

maatwerkafspraken zullen door het stadsdeel worden gefaciliteerd en geborgd.  

 

 

3.2. Nieuwe aanvullende toetsingscriteria 

Afhankelijk van de lokale situatie kan een stadsdeel daar waar nodig aanvullende 

voorschriften en/of beperkende voorwaarden opstellen voor terrassen, om het beslag op 

de openbare ruimte te reguleren en het woon- en leefklimaat en de openbare orde en 

veiligheid te bewaken. 

 Naast meting van beschikbare ruimte voor een terras op de openbare 

weg wordt ook rekening gehouden met omgevingsfactoren als 

hoeveelheid woningen in de directe omgeving, grootte, bouw en type 

horecazaak (aantal te verwachten terrasbezoekers, muziek, 

aanwezigheid geluidssluis, aanwezigheid terrasverwarming) aantal 

terrassen in de directe omgeving en akoestische aspecten van (de 

omgeving van) het terras (te verwachten effect van stemgeluid)
17

.  

 Ook is een duidelijk zichtbare afbakening van het terras noodzakelijk: 

uitwaaiering dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Bij staande 

terrassen is duidelijke afbakening van de vergunde terrasoppervlakte nog 

noodzakelijker. De ondernemer draagt daarbij extra verantwoordelijkheid,  

 Iedere aanvraag om een exploitatievergunning voor een terras wordt door 

het stadsdeel actief gepubliceerd. (waarbij stadsdeel Centrum aantekent 

dat alleen publicatie van nieuwe vergunningen of wijzigingen qua 

ambtelijke capaciteit haalbaar is) 

 Indien van toepassing (in voor overlast kwetsbare gebieden): het 

terrasexploitatieplan dat de ondernemer indient met daarin gemaakte 

afspraken met omwonenden. Dit plan maakt onlosmakelijk deel uit van de 

                                                      
17

 Het verdient aanbeveling dat bij de ontwikkeling van aanvullende criteria gericht op het voorkomen van 

(geluids) overlast de Dienst Milieu en Bouwtoezicht wordt geraadpleegd, vanwege hun expertise en 

praktijkervaring op dit terrein.  
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exploitatievergunning voor het terras en dient daarom aan door de 

gemeente bepaalde standaarden te voldoen. (zie verder onder 3.4).   

 Al deze aspecten dienen een rol te spelen bij het toemeten van de 

toegestane openingstijden van een terras. 

 

 

3.3. Nieuw systeem voor klachtenregistratie en opvolging  

Een goed functionerend meldingssysteem voor klachten over horeca en terrassen is 

voorwaarde voor het goed werken van de nieuwe handhavingsstrategie en het faciliteren 

van maatwerk. In het Eindrapport Programma van eisen Organisatie Bestuurlijk Toezicht 

van februari 2010 is opgenomen, dat burgers, bedrijven of instellingen vanuit het oogpunt 

van dienstverlening 24 uur per dag meldingen of klachten kunnen deponeren. Dit kan via 

14020 of de website. Bestaande meldpunten zoals de Milieuklachtentelefoon, kunnen 

daarin worden ondergebracht. Dit wordt momenteel door de stadsdelen nader uitgewerkt.  

 

3.4. Nieuwe handhavingsstrategie en maatwerk 

Handhavingsstrategie: aantoonbaar beter handhaven van terrasregels 

In het Bestuursakkoord 2006-2010 is de bestuurlijke wens uitgesproken om te komen tot 

een verhoging van de kwaliteit en doelmatigheid van de regelgeving en handhaving in de 

hele gemeente. Voor wat betreft het handhavingsbeleid is het motto 'Helder en Haalbaar 

Handhaven, minder regels, beter handhaven'. Concreet vertaalt zich dat in de 

volgende uitgangspunten: 

1. afname van toezichtlast  

2. aantoonbaar beter handhaven van regels  

3. uniform en eenduidig toezicht en handhaving  

Deze uitgangspunten van het handhavingsbeleid brengen taken en verantwoordelijken 

met zich mee voor bestuur en ondernemers. Zo wordt de afname van de toezichtlast 

gerealiseerd door de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer centraal te stellen. 

Met de invoering van de nieuwe handhavingsstrategie is het streven om te komen tot een 

slagvaardig handhavingsregime waarbij effectiviteit en zichtbaarheid voorop staan. 

Uniformiteit en eenduidigheid in toezicht en handhaving komt tot uitdrukking in de 

systematiek van de strategie voor vergelijkbare typen overtredingen gelden vergelijkbare 

sancties; en in eenduidige toepassing van de strategie door de stadsdelen. 

 

Het exploiteren van een horecaonderneming met terras brengt bepaalde 

verantwoordelijkheden met zich mee: de ondernemer met een dergelijke openbaar 

toegankelijke zaak gaat de verantwoordelijkheid aan ervoor te zorgen dat deze zaak geen 

overlast veroorzaakt voor de omgeving en geen onveilige situaties en andere verstoringen 

van de openbare orde en het woon- en leefklimaat creëert. De verantwoordelijkheid van 

de ondernemer vertaalt zich ook naar de communicatie en contacten naar zijn buurt en 

buren.  

Naast de centraal stedelijke uitgangspunten die in het bovengenoemde bestuursakkoord 

zijn vastgelegd, hebben de uitkomsten van de evaluatie in 2005, waaraan alle stadsdelen 

hebben deelgenomen, knelpunten blootgelegd in de handhaving die de vigerende 

‘Handhavingsstappenplannen 2004’ in de praktijk hebben opgeleverd.  

 

Zo bleek het handhavingsstappenplan 2004 ten aanzien van terrasovertredingen, maar 

beperkt effectief te zijn. Er werd gewerkt met het opleggen van een dwangsom, maar de 

http://intranet.amsterdam.asp4all.nl/minisites/sites/b/bestuursakkoord/7_regelgeven_en
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financiële prikkel die er vanuit ging bleek te beperkt en bovendien kwam sluiting van het 

terras voor onbepaalde tijd pas als 7
e
 stap aan de orde.  

 

In de nieuwe handhavingsstrategie is er sprake van slechts drie stappen, waarbij de 

handhavingsmaatregelen direct zichtbaar zijn voor de buurt: het terras wordt een 

bepaalde periode gesloten. De nieuwe handhavingsstrategie maakt slagvaardig 

handhaven door het stadsdeel mogelijk. De stappen zien er als volgt uit:  

 

Eerste actie 

obv controle ► 

1. Tijdelijke beperking/ 

intrekking bepaalde 

tijd (Awb) 

2. Tijdelijke beperking/ 

intrekking bepaalde 

tijd (Awb) 

3. Bestuurlijke 

maatregel/ 

 Intrekking  

vergunning 

onbepaalde tijd  

en last onder 

bestuursdwang 

Overtreding sluitingstijden  

terras  

1. Terugbrengen van de 

sluitingstijd terras met 

één uur gedurende één 

week 

2. Intrekken van de 

exploitatievergunning 

terras voor de duur van 

één week 

3. Terras sluiten voor 

onbepaalde 

 tijd 

Exploitatie in strijd met de 

exploitatievergunning voor 

het terras (bijv. uitwaaiering) 

1.  (1 week) 2. (1 maand) onbepaalde 

 tijd 

 

De verjaringstermijn voor terrasovertredingen is een jaar. Dit houdt in dat indien een jaar 

(dus geen kalenderjaar) is verstreken na de laatste overtreding, zonder dat sprake is van 

een opvolgende overtreding voor hetzelfde feit, de ondernemer met een schone lei begint. 

Volgt na afloop van een jaar opnieuw een overtreding voor hetzelfde feit dan wordt weer 

de eerste stap opgelegd. Voorwaarde voor effectieve terrashandhaving is dus, dat 

hercontrole binnen een jaar plaatsvindt. In gevallen waarin sprake is van aperte overlast 

zullen hercontroles snel en effectief moeten plaatsvinden. 

Voor de ruimhartige verjaringsbeleid is gekozen wegens het strengere handhavingsbeleid 

dat in de maatregelen van de strategie is neergelegd. Het relatief zware 

handhavingregime wordt aanvaardbaar geacht omdat goed gedrag van de ondernemer 

wordt beloond, door een korte verjaringstermijn van de overtreding.  

De strategie vergt capaciteits- en prioriteitsafspraken voor terrashandhaving in de 

stadsdelen. De afname van toezichtlast kan worden gerealiseerd door de focus in de 

handhaving te richten op het aantal ondernemers dat zich (structureel) niet aan de regels 

houdt, terwijl ondernemers die zich aan de regels houden het vertrouwen krijgen en 

minder belast zullen worden met controles.   

Maatwerk bij overlast: maatwerkafspraken vastgelegd in een terrasexploitatieplan 

In de workshops is gebleken, dat ondernemers vaak niet weten dat er klachten zijn over 

hun terras. Horeca- ondernemers hebben verder kenbaar gemaakt dat de politie meer 

adequaat zou moeten omgaan met klachten van ondernemers over bezoekersoverlast. 

Voor het stadsdeel is niet altijd duidelijk of klachten gegrond zijn en/of de wensen van 

omwonenden realistisch zijn.
18

 Overlastklachten hebben veelal betrekking op geluid 

                                                      
18

. Zie ook de opmerkingen in paragraaf 2.1 van deze notitie over de norm voor stemgeluid van bezoekers op 

terrassen. 
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(muziek of stemgeluid), terwijl dit op grond van de huidige regelgeving lastig meetbaar en 

daarmee handhaafbaar is.
 19

  

 

Met name in gemengde gebieden waar sprake is van overlastklachten zou maatwerk 

oplossingen kunnen bieden. Voor terrassen in de openbare ruimte wordt voorgesteld, dat 

omwonenden die (geluids)overlast ervaren van een terras waarover niet al eerder 

klachten met een vervolgtraject zijn geweest, zich richten tot de ondernemer in kwestie en 

dat onderling afspraken worden gemaakt. Desgewenst kunnen bewoners en ondernemers 

daarbij een deskundig en onafhankelijk intermediair inschakelen.
20

 De registratie en 

doorgeleiding van klachten over een terras is – zeker vanwege de voorgestelde 

maatwerkafspraken - een aandachtspunt, dat onder punt 3.3 ook is benoemd. Op verzoek 

kunnen indien noodzakelijk vertegenwoordigers van het stadsdeel of politie worden 

uitgenodigd aanwezig te zijn bij het overleg tussen ondernemers en omwonenden.  

 

 Uitgangspunt van dergelijk maatwerkoverleg zal in eerste instantie zijn, te 

achterhalen wat de oorzaak van de klacht is en of deze gegrond en redelijk is. 

Indien dit niet het geval is, wordt het stadsdeel hierover bericht. Een verslag van 

de bijeenkomst kan zonodig in het dossier worden opgenomen. 

 Indien de klacht gegrond is en redelijk, wordt de ondernemer geacht afspraken te 

maken met omwonenden om de overlast tegen te gaan. Dit past in de 

verantwoordelijkheid die de ondernemer draagt in het voorkomen van druk op 

woon- en leefklimaat. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een 

terrasexploitatieplan, dat door de ondernemer bij het stadsdeel wordt ingediend 

en dat onlosmakelijk deel zal uitmaken van de exploitatievergunning voor het 

terras. Het verdient aanbeveling, dat de gemeente een model 

terrasexploitatieplan ontwikkelt waarvan ondernemers gebruik kunnen maken. 

 Als er sprake is van klachten over een terras dat al eerder onderwerp van overleg 

is geweest, dan wel wanneer maatwerkafspraken tussen ondernemers en 

omwonenden niet worden gemaakt, of bij schending van de gemaakte afspraken 

treedt de gemeente ic het stadsdeel handhavend op aan de hand van een nader 

te bepalen stappenplan, dat aansluit op de nieuwe handhavingsstrategie. 

 Maatwerkafspraken tussen ondernemers en bewoners kunnen de bandbreedte 

die in de APV is vastgelegd voor terrasexploitatie niet verruimen. Anderzijds is de 

ondernemer niet verplicht maatwerkafspraken te maken over geluidsoverlast 

wanneer de klacht betrekking heeft op de dagtijden of vroege avond. Een 

terrasexploitatieplan naar aanleiding van een geluidsoverlastklacht kan uitsluitend 

verplicht worden als de klacht betrekking heeft op geluid (stemgeluid/muziek) na 

23.00 uur (of 20:00 uur voor winterterrassen).
21

 Maatwerkafspraken kunnen zich 

in dat geval richten op de periode vanaf 23.00 uur tot sluitingstijd van het terras 

(conform APV: Zomerterras in de maanden maart tot november): doordeweeks tot 

uiterlijk 01.00 en in het weekeinde tot 02.00 uur, afhankelijk van het terrasbeleid 

van het stadsdeel. Winterterras ( in de maanden november tot maart) uiterlijk tot 

                                                      
19

 Er zijn overigens wél mogelijkheden om overlast aan te pakken middels de algemene zorgplicht volgens het 

Activiteitenbesluit (zie artikel 2.1 ‘Zorgplicht’) op grond waarvan een horeca-ondernemer aangesproken kan 

worden op de (geluids)hinder vanwege een terras   
20

 De stadsdelen hebben een overeenkomst gesloten met de organisatie Beter Buren. Deze organisatie 

bemiddelt bij ruzies en overlast tussen buren. Ook klachten over horecaondernemers worden door Beter Buren 

in behandeling genomen. Geadviseerd wordt dat in de opzet van een meldingssysteem voor horeca-overlast 

door de stadsdelen rekening wordt gehouden met een doorverwijzing voor mediation. 
21

 Zie voor meer informatie omtrent de eindtijden van terrassen in de maanden november t/m maart hoofdstuk 4 

winterterrassen in deel II van deze nota. 
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24:00 uur). Als het gaat om overlast van (stem)geluid op terrassen voor 23.00 uur 

wordt dit geluid verondersteld op te gaan in het omgevingsgeluid, zeer 

uitzonderlijke -extreme situaties daargelaten. Een terras op een binnenterrein 

vormt hierop een uitzondering.
22

 

 Voor overige terrasovertredingen, zoals uitwaaiering geldt, dat zowel overdag als 

in de avond en nacht handhaving plaatsvindt. Terrasexploitatie na 23.00 uur heeft 

consequenties voor het toegestane muziekniveau in de zaak. 

 

Objectiveren overlast 

Klachten over overlast zijn subjectief aangezien de grens tussen hetgeen acceptabel 

wordt geacht en dat wat als overlast wordt ervaren van persoon tot persoon kan 

verschillen. Dit betekent dat een eensluidende definitie van overlast niet te geven is. 

Wel zijn aspecten te benoemen die in de praktijk tot overlast van terrassen kunnen leiden.  

Om enige objectivering van overlast mogelijk te maken is het ten eerste van belang de 

klacht goed te registreren en te duiden. Voor het duiden van de klacht kan het stadsdeel 

bijvoorbeeld een terrascoach aanstellen.  

 

Als de overlast terug te voeren is op de constatering van objectief meetbare aspecten, 

zoals blokkeren van een toegang of de rijweg door uitwaaiering van het terras buiten de in 

de terrastekening aangegeven terrasgrenzen, dan wel overtreding van de sluitingstijd van 

het terras, is sprake van een openbare ordeaspect waarbij handhaving aan de orde is: na 

een overtreding wordt volgens de voorgestelde nieuwe handhavingsstrategie een 

bestuurlijke maatregel opgelegd. 

Wanneer de overlastklacht niet terug te voeren is op een constatering van 

bovengenoemde aspecten dient de klacht op een andere wijze te worden geobjectiveerd 

en aangepakt. Hierbij is het van belang, dat bewoners en ondernemers zelf onderling 

maatwerkafspraken maken. Daarbij biedt het model terrasexploitatieplan een leidraad. Bij 

de nadere uitwerking van het model terrasexploitatieplan kan onder meer worden geput 

uit het door bewonersgroepen die deelnamen aan de workshops terrassenbeleid 

opgestelde overlastconvenant. 

 

3.5. APV-wijziging ten behoeve van borging en handhaving van maatwerk 

Differentiatie per type gebied  

In gebieden die kwetsbaar zijn voor overlast, zijn afspraken tussen ondernemer en 

omwonenden over de exploitatie van het terras een vereiste, gelet op de balans in de 

openbare ruimte. Zoals eerder is aangegeven zijn er drie typen gebieden, te weten 

uitgaansgebieden, gemengde gebieden en woongebieden. Bij de gemengde gebieden is 

onderscheid te maken tussen gebieden die kwetsbaar zijn en gebieden waar dreigende 

overlast niet aan de orde is. Voor kwetsbare gebieden zijn preventieve afspraken bij 

nieuwe, gewijzigde of verlengde vergunningverlening gewenst. Naast het onderscheid in 

gebieden, is door de afschaffing van het terrassenseizoen, bij het toepassen van de 

sluitingstijd van terrassen ook een onderscheid gemaakt in zomerterrassen en 

winterterrassen. In 4.3 kaders voor winterterrasbeleid wordt verder op sluitingstijden voor 

winterterrassen ingegaan. 

 

                                                      
22

 Zie ook de informatie over de regelgeving rond terrassen op binnenterreinen in paragraaf 2.1. 
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Uitgaansgebied: uitgaan prevaleert boven wonen, hetgeen inhoudt dat de norm wat betreft 

sluitingstijd van een zomerterras is gesteld op 01.00 uur doordeweeks en 02.00 uur in het 

weekeinde. Voor winterterrassen, terrassen die worden geëxploiteerd in de periode november 

tot maart, geldt een maximale sluitingstijd van 24:00 uur. Zie verder voor beleid omtrent de 

winterterrassen hoofdstuk 4 Winterterras. 

Gemengd gebied: uitgaan en wonen dienen met elkaar in balans te zijn, hetgeen inhoudt dat 

afhankelijk van de specifieke lokale situatie, de norm wat betreft sluitingstijd van het terras 

varieert. Voor gebieden waar dreigende overlast niet aan de orde is wordt de norm voor 

zomerterrassen vastgesteld hetzij op 23.00 uur, hetzij later, maar uiterlijk tot 01.00 uur 

doordeweeks en 02.00 uur in het weekeinde. Voor winterterrassen geldt een uiterste 

sluitingstijd van 24:00 uur. Voor gebieden die kwetsbaar zijn voor overlast wordt de norm voor 

zomerterrassen gesteld op 23.00 uur en voor winterterrassen op 20:00 uur, hetzij later 

wanneer dit op grond van maatwerkafspraken met omwonenden mogelijk is
23

.  

Woongebied: wonen prevaleert boven uitgaan, hetgeen inhoudt dat de norm voor sluitingstijd 

van een zomerterras wordt gesteld op 23.00 uur. Voor een winterterras wordt de norm op 

20:00 uur gesteld.  

Juridische borging van maatwerkafspraken voor kwetsbare gebieden  

Gelet op het feit, dat maatwerkafspraken een juridische grondslag moeten hebben om te 

kunnen worden gehandhaafd door de gemeente, is de APV zodanig gewijzigd, dat de 

burgemeester (de stadsdeelvoorzitter in mandaat), gebieden kan aanwijzen waar 

afspraken in de vorm van maatwerk noodzakelijk zijn.
24

 Het gaat hierbij om afspraken over 

maatregelen die de ondernemer zal treffen ter voorkoming van overlast. 

Maatwerkafspraken tussen bewoners en de ondernemer in kwestie dienen door de 

ondernemer te worden vastgelegd in het terrasexploitatieplan en ingediend bij het 

stadsdeel ten behoeve van toetsing voor vergunningverlening. Het door het stadsdeel 

goedgekeurde terrasexploitatieplan maakt vanaf dat moment onderdeel uit van de 

exploitatievergunning voor het terras. De naleving van de gemaakte afspraken kan op 

deze wijze door de gemeente worden gehandhaafd. 

In bepaalde gevallen zal dergelijk maatwerkoverleg niet per individuele ondernemer, maar 

per straat of plein wenselijk zijn, wanneer sprake is van een nader te bepalen concentratie 

van horecazaken. Een nieuwe ondernemer die zich in een dergelijke straat of op een 

dergelijk plein wil vestigen, dient zich te conformeren aan de bestaande afspraken met de 

andere ondernemers en de buurt. Ditzelfde kan van toepassing zijn bij de aanvraag voor 

een nieuw terras of terrasuitbreiding. Is de ondernemer daartoe niet bereid zal hij/zij geen 

toestemming krijgen om een terras te exploiteren met een sluitingstijd na 23.00 uur.  

                                                      
23

 Stadsdeel Zuid bepleit om differentiatie aan te brengen, waarbij in woongebieden 24:00 als sluitingstijd in het 

weekend zou kunnen worden gehanteerd.  

 
24

 Zie hoofdstuk 5 voor de APV-wijzigingen. 
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Deel II Winterterrassen 

 

4 Winterterras 
 

4.1 Aanleiding en inleiding 

In januari 2007 is er een motie aangenomen in de Amsterdamse gemeenteraad waarin 

werd gesteld dat het sinds 2004 mogelijk is om in daartoe aangewezen gebieden in de 

winter een terras te exploiteren in Amsterdam en dat de stad daarmee aantrekkelijker is 

geworden voor bezoekers en bewoners.
25

 De Raad memoreert in de motie, dat de 

ervaringen met de winterterrassen in de deelnemende stadsdelen positief zijn en dat de 

gevreesde druk op het woon- en leefklimaat is uitgebleven. De Raad achtte het feit dat het 

buiten het terrasseizoen niet mogelijk was om terrassen te verwarmen een serieus 

minpunt ten opzichte van andere steden, zoals Berlijn, Parijs, maar ook bijvoorbeeld 

Maastricht. 

‘Op een verwarmd winterterras is het voor klanten aangenamer vertoeven dan een 

onverwarmd winterterras en de ondernemer trekt daardoor meer klandizie. Doordat het 

met verwarmde terrassen mogelijk is ook in de winter bij koud of guur weer buiten op een 

terras zitten, maken verwarmde terrassen Amsterdam bovendien aantrekkelijker voor 

bezoekers en bewoners’, aldus de Raad.  

 

Proef met verwarmde (winter)terrassen 

Naar aanleiding van de motie is in de periode 2008 tot 2011 een pilot uitgevoerd om 

ervaring op te doen met terrasverwarming. Alhoewel stadsdeel Centrum geen voorstander 

was van de proef, is het stadsdeelbestuur uiteindelijk akkoord gegaan met uitvoering van 

de proef in stadsdeel Centrum. Doel van de proef was het verkrijgen van inzicht in de druk 

die verwarmde terrassen veroorzaken op het woon- en leefklimaat. Het experiment diende 

bovendien zo CO2-neutraal mogelijk te worden uitgevoerd.  

 

Op 1 september 2011 liep de pilot af. In de Eindrapportage Pilot verwarmde terrassen 

2009-2011 heeft het college van burgemeester en wethouders verslag gedaan van de 

gang van zaken in de pilot en de gemeten resultaten. In de pilot is geen (significant) 

negatief effect van verwarmde terrassen op de openbare orde en het woon- en leefklimaat 

gebleken. 

Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat het gebruik van terrasverwarming een beperkt 

economisch effect heeft en hetzelfde kan gezegd worden van de bijdrage aan de totale 

CO2-uitstoot.  

De uitkomsten van de pilot gaven het college aanleiding een voorstel tot wijziging te doen 

van regelgeving en beleid voor winterterrassen en het gebruik van terrasverwarming. Op 

22 maart 2012 stemde de centraalstedelijke raadscommissie Algemene Zaken in met de 

aanbeveling van het college. Op 12 juli 2012 is in de raad een verordening aangenomen 

die er voor zorgt dat het in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen beperkte 

terrasseizoen (van maart tot november) wordt uitgebreid naar het gehele jaar. 

Onderliggende stedelijke kaders voor terrassen gelden nu in zomer- en winterseizoen.  

 

 

                                                      
25

In januari 2007 is de motie van PvdA raadslid Van der Garde aangenomen inzake 

actualiteit betreffende verwarmde winterterrassen (zie Gemeenteblad afd I, nr. 43, 31 januari 2007).)    
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4.2 Randvoorwaarden voor winterterrasbeleid 

De randvoorwaarden die het college heeft geformuleerd voor het winterterrasbeleid zijn 

als volgt: 

 

- Er dient een eenduidige regeling te komen voor terrasverwarming in de stad  

- Deze dient te passen in een winterterrasregeling die handvatten biedt voor 

handhaving bij overlast 

- De winterterrasregeling zou enige ruimte moeten bieden voor de door stadsdelen 

gewenste differentiatie in sluitingstijd en aansluiten bij de stedelijke kaders voor 

terrassenbeleid 

- en de regeling dient in lijn te zijn met de uitgangspunten van de Horecavisie 2011-

2014 

-  Ook de klimaatdoelstellingen die Amsterdam heeft geformuleerd dienen te 

worden betrokken in het winterterrasbeleid. 

 

4.3 Kaders voor winterterrasbeleid  

Wet- en regelgeving       

De kaders voor beleid inzake terrasverwarming en winterterrassen worden gevonden in 

de Gemeentewet, de Algemene Plaatselijke Verordening; de Wet geluidhinder, het 

Activiteitenbesluit en bouwregelgeving.    

In artikel 172a Gemeentewet is bepaald, dat de burgemeester belast is met de 

handhaving van de openbare orde.  

Als het gaat om openbare orde en woon-leefklimaat vormt de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) de grondslag voor het terrassenbeleid in de stad. Met de APV- 

wijziging van juli 2012 wordt de mogelijkheid voor het exploiteren van een winterterras 

gecreëerd in de hele stad.
26

 Stadsdelen kunnen eigen winterterrassenbeleid formuleren 

binnen de centraalstedelijke kaders, zoals hieronder geformuleerd.  

 

Winterterras is een klein terrasje aan de gevel 

Het uitgangspunt van het winterterras is een klein terrasje aan de gevel; 

verwarmingsapparatuur aan de gevel is daarbij toegestaan. Vanuit het oogpunt van woon- 

en leefklimaat is in 2004 bij het toestaan van winterterrassen in bepaalde gebieden de 

exploitatie van een klein terras beoogd: slechts een beperkt aantal tafels en stoelen direct 

aan de gevel. Dit uitgangspunt blijft van kracht. Desgewenst kan door de 

stadsdeelvoorzitter voor de winterperiode een beperkter terrasoppervlak per onderneming 

in de vergunning worden vastgelegd.  

 

Gebiedsdifferentiatie in exploitatietijden winterterras 

De sluitingstijd van winterterrassen wordt in de APV bepaald op uiterlijk 24.00 uur. De 

stadsdeelvoorzitters wordt de bevoegdheid verleend om gebiedsdifferentiatie toe te 

passen voor de winterterrassen binnen de maanden waarin het gebruik van een 

winterterras is toegestaan. Dit naar analogie van de gebiedsdifferentiatie die in de 

maanden maart tot november worden toegepast. 

 

                                                      
26

 Stadsdelen konden tot dusver geen eigen beleid voor terrassen of terrasverwarming in de winterperiode 

formuleren, aangezien de APV daartoe geen ruimte bood. Wel heeft de burgemeester vanaf 2004 in Amsterdam 

gebieden aangewezen (op verzoek van stadsdelen) waar de mogelijkheid was om ook in het winterseizoen 

terrassen te exploiteren.  
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Woongebieden en kwetsbare gemengde gebieden  

De sluitingstijd van winterterrassen in woongebieden en in gemengde gebieden die 

kwetsbaar zijn voor overlast blijven beperkt tot 20.00 uur. Immers: de winterregeling die 

vanaf 2004 van kracht is geweest stond exploitatie van winterterrassen tot uiterlijk 20.00 

uur toe en dit heeft geen significante overlast opgeleverd. Een latere sluitingstijd in de 

winter in kwetsbare gemengde gebieden veronderstelt aanvullende maatwerkafspraken in 

een terrasexploitatieplan. 

 

Uitgaansgebieden en niet kwetsbare gemengde gebieden 

In gemengde gebieden die niet kwetsbaar zijn voor overlast en in uitgaansgebieden kan 

door de stadsdeelvoorzitter een latere sluitingstijd voor het winterterras worden 

vastgesteld, met 24.00 uur als uiterste sluitingstijd.  

Stadsdelen dienen de gebiedsdifferentiatie in beleid vast te leggen, met daaraan 

gekoppeld de maanden waarin winterterrassen worden toegestaan (november tot maart) 

en sluitingstijd van winterterrassen in de aangegeven gebiedstypen. 

Hiermee wordt een eenduidige regeling gecreëerd voor de gehele stad.  

 

Maatwerk bij vergunningverlening 

Bij vergunningverlening wordt maatwerk toegepast en daarbij worden de waarborgen die 

gelden voor het exploiteren van terrassen in het terrasseizoen van maart tot november 

ook in de maanden van november tot en met februari gehanteerd.  

 

4.4 Terrasverwarming  

Inleiding 

In de rapportages over de Pilot verwarmde terrassen is de toepasselijke wet- en 

regelgeving voor het gebruik van terrasverwarming meerdere malen aan de orde gesteld. 

In onderstaande paragrafen is deze informatie gebundeld opnieuw weergegeven. 

 

Wet en regelgeving  

Horecabedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. Het 

Activiteitenbesluit bepaalt dat de exploitant verplicht is energiebesparende maatregelen te 

nemen als het energiegebruik in de inrichting inclusief het energieverbruik als gevolg van 

het verwarmen van terrassen boven de drempelwaarde van 50.000 kWh aan elektriciteit 

of van meer dan 25.000 m³ aan aardgas uitkomt. De drempelwaarden spelen echter 

alleen een rol bij zeer grote inrichtingen en niet voor horecabedrijven in Amsterdam. 

 

Voor inrichtingen met een lager energieverbruik bevat het Activiteitenbesluit de 

mogelijkheid om in individuele gevallen aanvullende regels te stellen op basis van het 

zorgplichtartikel. Het Activiteitenbesluit heeft als oogmerk deregulering en het beperken 

van voorschriften tot milieurelevant geachte activiteiten. De verantwoordelijkheid voor de 

bescherming van het milieu wordt voor een deel bij de ondernemer gelegd. Omdat de 

milieuwetgeving uitputtend is bedoeld kunnen aanvullende milieuregels niet via de APV 

worden opgelegd omdat dan strijd ontstaat met hogere wetgeving.  

 

Milieu-eisen 

Voor horecabedrijven is geen milieuvergunning vereist. Er geldt echter wel een 

meldingsplicht op grond van het Activiteitenbesluit. Deze melding is een 

indieningsvereiste waaraan moet worden voldaan om een de omgevingsvergunning voor 

het (ver)bouwen in behandeling te nemen. De horecabedrijven dienen te voldoen aan de 

algemene regels van het Activiteitenbesluit waarin ondermeer staat dat doelmatig gebruik 
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van energie moet worden gemaakt. In het belang van de bescherming van het milieu kan 

er aan een individuele horeca-exploitant ook een maatwerkvoorschrift worden opgelegd in 

het kader van het zorgplichtartikel 2.1 uit het Activiteitenbesluit. Die specifieke 

voorschriften kunnen inhouden dat bepaalde typen terrasverwarming (gasgestookt of 

elektrisch) worden voorgeschreven welke voldoen aan bepaalde energieverbruiksnormen. 

Zo’n maatwerkvoorschrift is een besluit in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. 

Er is nog weinig ervaring met het gebruik van dit zorgplichtartikel en er is ook geen 

jurisprudentie over bekend. Het is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur van het 

stadsdeel om een beslissing te nemen over de omgevingsvergunning en ook om 

maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit op te leggen. 

 

Uitspraak Raad van State 

Een horecaondernemer met een zaak aan het Thorbeckeplein, die deelnam aan de Pilot 

terrasverwarming is in beroep gegaan tegen (onder meer) het verbod op 

terrasverwarming in de exploitatievergunning voor het horecabedrijf. In beroep bij de 

Raad van State is de ondernemer op dit punt in het gelijk gesteld. In de uitspraak van de 

Raad van State van 14 december 2011 wordt ingegaan op de grondslag van het verbod 

op terrasverwarming, zoals dat in het terrassenbeleid van stadsdeel Centrum ten tijde van 

de pilot was opgenomen. De recente uitspraak van de Raad van State geeft aan, dat 

indien al wordt aangenomen dat de burgemeester krachtens 3.17, eerste lid van de APV 

2008, gelezen in samenhang met artikel 3.11, derde lid, maatregelen ter regulering van de 

druk op de openbare ruimte kan nemen, het verbod van terrasverwarming daarvoor een 

oneigenlijk middel is. Citaat: ‘Daartoe wordt in aanmerking genomen dat, gelet op het feit 

dat in de zomer de druk op de openbare ruimte door de terrassen groter is dan in de 

overige seizoenen en door de terrasverwarming dat verschil in de druk op de openbare 

ruimte slechts in beperkte mate afneemt.’ De Raad van State geeft aan, dat het milieu en 

klimaateffecten niet tot de belangen horen waar volgens artikel 3.11 APV bij de 

beoordeling van een vergunningaanvraag rekening mee moet worden gehouden. Deze 

kunnen dan ook niet als grondslag voor een weigering worden gebruikt.
27

  

 

Bouwregelgeving 

Zodra er sprake is van een constructie van enige omvang, die op de plaats van 

bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect 

steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren, is er sprake 

van een bouwwerk. Voor het realiseren van een bouwwerk is in het beschermde 

stadsgezicht van Amsterdam een omgevingsvergunning voor het bouwen noodzakelijk. 

Bij een monument zal ook dit aspect in de omgevingsvergunning worden betrokken 

vanwege de onlosmakelijkheid ervan met het bouwen. 

Voor terrasverwarming die door middel van elementen aan de gevel wordt bevestigd is 

dus een vergunning nodig.  

Wanneer terrasverwarmers voor onbepaalde tijd worden gebruikt, volstaat de tijdelijke 

bouwvergunning die voor de pilot voldeed, niet, maar zal een reguliere bouwvergunning 

moeten worden aangevraagd. De bouwregelgeving behoort tot de bevoegdheden van de 

dagelijks besturen van de stadsdelen.  

                                                      

27 Het betreft de uitspraak met zaaknummer 201100882/1/H3. Datum uitspraak: 14 december 2011 
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Welstandseisen  

Er bestaat de mogelijkheid om in de Welstandsnota criteria op te nemen over de 

maximale afmetingen van verwarmingselementen en ook kunnen er regels worden 

gesteld over het maximale aantal elementen per gevel. In de Welstandsnota voor 

stadsdeel Centrum is dat nu bijvoorbeeld ook het geval bij gevelreclame en zonnepanelen 

en zonnecollectoren. Daarvoor gelden criteria van rangschikking, maximale hoogte en 

breedte en de kleur. 

 

Elk stadsdeel heeft een Welstandsnota vastgesteld gebaseerd op “De Schoonheid van 

Amsterdam Digitaal” en aangevuld met specifiek welstandbeleid (stadsdeeleigen gebieds- 

en objectcriteria). Het vaststellen van welstandscriteria is een wettelijke bevoegdheid van 

de deelraden en de gemeenteraad. Het is dus mogelijk dat de deelraad van een stadsdeel 

eigen object- en locatiecriteria vaststelt bijvoorbeeld op grond van het beschermde 

stadsgezicht. 

 

Terrasverwarming toegestaan 

Terrasverwarming wordt toegestaan. Uit de pilotresultaten blijkt, dat er geen openbare 

orde- aspecten dan wel verstoring van woon- en leefklimaat is geconstateerd als gevolg 

van verwarmde terrassen. De milieuregelgeving bevat geen aanknopingspunten om het 

gebruik van terrasverwarming in de stad te verbieden. De eerdergenoemde uitspraak van 

de Raad van State is daarbij relevant. Enige mate van reductie van klimaateffecten is 

mogelijk door de exploitatietijden van het terras te beperken tot die tijden waarin het 

bedrijfsbelang het grootst is, namelijk wanneer de winterterrassen het meest bezocht 

worden. Dit sluit aan bij de milieuregelgeving op basis waarvan ondoelmatig gebruik van 

energie kan worden tegengegaan. 

 

Gasgestookte verwarmingsapparatuur aan de gevel of elektrische apparatuur met 

bewegingsmelder 

Gelet op de in bovenstaande paragrafen beschreven beperkingen die de 

milieuregelgeving kent, kunnen op grond van de zorgplicht de ‘best available technics’ 

worden geadviseerd. Daarbij is de informatie van het agentschap Infomil
28

 leidend. Infomil 

geeft aan dat na de gasgestookte brander aan de gevel, de elektrische 

verwarmingsapparatuur met bewegingsmelder het minst milieubelastend is.  

 

Uitzondering uitgaanspleinen: verwarmingsapparatuur onder een parasol 

Op de uitgaanspleinen, waar sprake is van terrassen op het middenterrein (en apparatuur 

aan de gevel geen mogelijkheid is) kan worden overwogen verwarmingsapparatuur onder 

een verankerde parasol toe te staan. Op grond van milieuregelgeving kunnen eisen 

worden gesteld aan doelmatig gebruik van terrasverwarming. Losstaande 

verwarmingsapparatuur (zogenaamde verwarmingspaddenstoelen) worden niet 

beschouwd als minst milieubelastende apparatuur en zijn daarom niet toegestaan. 

 

Convenant 
Om de klimaatdoelstelling te halen wil het Amsterdamse gemeentebestuur het 
energiegebruik van terrasverwarming zoveel mogelijk trachten te verminderen. 
Verwarmde winterterrassen leiden tot extra CO2-uitstoot en dat past niet binnen het 
klimaatbeleid van de gemeente Amsterdam. Er wordt een convenant afgesloten tussen de 

                                                      
28

 www.infomil.nl 
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gemeente Amsterdam en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam, waarmee 
de horecabranche zich committeert aan het uitgangspunt om de minst milieubelastende 
apparatuur te gebruiken

29
. Daarnaast zullen op grond van de motie Ivens in overleg met 

de horecabranche afspraken worden gemaakt over aanvullende maatregelen om de 
milieubelasting zoveel mogelijk te beperken (Gemeenteblad afd. 1, nr. 569). 

 

Maatwerk bij vergunningverlening  

Het aanbrengen van terrasverwarming aan de gevel vereist een omgevingsvergunning. 

Zo kan gevelverwarming worden geweigerd als de bevestiging ervan zou leiden tot 

aantasting van de monumentale waarden of ontsiering van een gebouw.
30

 

 

Maatwerk in de handhaving 

Na sluitingstijd van het terras kan op grond van milieuregelgeving de eis worden gesteld 

dat de terrasverwarmer wordt uitgeschakeld. 

Voor onverwarmde of onoverdekte terrassen geldt een ontheffing van de geluidsnormen, 

maar de grenswaarden op grond van art. 2.17 van het Activiteitenbesluit gelden voor 

verwarmde of overdekte terrassen weldegelijk.  

Handhaven bij overlast van stemgeluid op een verwarmd terras is op grond van het 

Activiteitenbesluit dus theoretisch mogelijk, maar in de praktijk moet bij metingen van 

stemgeluid op een terras met een aantal factoren rekening worden gehouden. Zo kan 

bijvoorbeeld alleen gemeten worden als de verwarming daadwerkelijk brandt; moet 

gedurende langere tijd worden gemeten; moet beïnvloeding door achtergrondgeluiden 

worden uitgesloten en moet het maximale geluidsniveau worden vastgesteld. Het college 

adviseert in de aanpak van overlast aan te sluiten bij de waarborgen die in deze Stedelijke 

kaders voor terrassenbeleid zijn benoemd en hierbij ook de uitkomst van het onderzoek 

naar mogelijkheden voor objectivering van het begrip overlast te betrekken, dat ter 

uitvoering van de motie Van Velzen cs zal worden uitgevoerd.
31

 Zo zal er in de zomer van 

2012 een proef starten in stadsdeel Zuid en Centrum met continue geluidsmetingen op 

een aantal locaties. Deze proef wordt mede uitgevoerd om de controlerende instanties 

van een instrument te voorzien dat helpt bij het lokaliseren van de overlast en ter 

ondersteuning kan dienen voor het eventueel opleggen van sancties. 

 

Volgens art 2.1 Wet milieubeheer moet iedere exploitant van een inrichting die  

valt onder de reikwijdte van de wet alle redelijke maatregelen nemen om de nadelige 

gevolgen voor het milieu als gevolg van zijn exploitatie zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken. Onder deze algemene zorgplicht kan ook het doelmatig gebruik van energie 

worden gerekend; bijvoorbeeld: als het terras gesloten is dient de verwarming te worden 

uitgeschakeld. Volgens de Memorie van Toelichting op de wet moet er terughoudend met 

de zorgplicht worden omgesprongen. Beperking van de openingstijden van de terrassen 

in de wintermaanden tot die tijden waarop daadwerkelijk bezoekers op het terras zitten 

kan bijdragen aan de doelmatigheid van het gebruik van verwarming. Vanuit de afweging 

van bedrijfsbelang en klimaatoverwegingen acht het college de norm van 20.00 uur 

realistisch: dit biedt ondernemers de mogelijkheid om in de wintermaanden overdag een 

                                                      
29 Losstaande verwarmingsapparatuur zogenaamde verwarmingspaddenstoelen worden niet beschouwd als 

minst milieubelastende apparatuur, gelet op de lijst die Infomil, het agentschap van VROM en EZ, heeft 

aangelegd.  
30

 In de pilotperiode zijn 7 aanvragen geweigerd waarbij het aanbrengen van gevelverwarming tot aantasting van 

monumentale waarden of ontsiering van een gebouw zou leiden.  
31

 Het betreft de motie I’ van de raadsleden Van Velzen, Shahsavari-Jansen, Flos en De Goede inzake het 

opnemen van overlast in de APV, die op 30 november 2011 is aangenomen in de Gemeenteraad.  
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terras te exploiteren. In individuele gevallen waarin duidelijk sprake is van een niet 

doelmatig gebruik van energie kan hiertegen met behulp van het artikel worden 

opgetreden. 

 

 
5 Gewijzigde APV- bepalingen 
 
Ten behoeve van de in deze notitie aangegeven beleidskaders is in de raadsvergadering 

van 11 juli 2012 onderstaande verordening aangenomen. De verordening houdt enkele 

wijzigingen van de APV in ten behoeve van terrassen.  

 

Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008, 

vastgesteld bij raadsbesluit van 20 augustus 2008 (Gemeenteblad 2008, afdeling 

3A, nr. 155/390), laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 6 april 2011 

(Gemeenteblad 2011, afd. 3A, nr. 63/280). 

 

Artikel 1 

 
Artikel 3.1.2 onder u komt als volgt te luiden: 

 

Terras: een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf dat als   

zodanig herkenbaar is als een gelegenheid waar tegen vergoeding dranken worden 

geschonken of spijzen worden verstrekt voor directe consumptie ter plaatse. 

 

Artikel 2 

 

Artikel 3.6 komt als volgt te luiden: 

 

De burgemeester stelt de looptijd van de vergunning vast. 

 

 

Artikel 3 

 

Artikel 3.14, tweede lid, komt als volgt te luiden: 

 

De burgemeester geeft in de exploitatievergunning voor een terras als tijdstip aan: 

a. in de periode van 1 maart tot 1 november uiterlijk 01.00 uur en in het weekend 

02.00 uur; 

b. in de periode van 1 november tot 1 maart uiterlijk 24.00 uur. 

 
Artikel 4 

 
Artikel 3.19 wordt als volgt gewijzigd: 
 
Terrasexploitatieplan 
 
De burgemeester kan gebieden aanwijzen waar bij het indienen van een aanvraag om 
een vergunning als bedoeld in artikel 3.8 een exploitatieplan moet worden overgelegd 
waarin de maatregelen staan beschreven die de exploitant neemt om overlast in de 
omgeving van het horecabedrijf als gevolg van de exploitatie van het terras te 
voorkomen. 
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Artikel 5 

 
Artikel 3.21 komt als volgt te luiden: 

 

Het is verboden dranken en eetwaren voor directe consumptie ter plaatse te 

verstrekken buiten dat deel van de weg dat volgens de vergunning als terras mag  

worden geëxploiteerd.; 

 

I. kennis te nemen van de volgende wijzigingen in de toelichting op de Algemene 

Plaatselijke Verordening 2008: 

 

A. De toelichting op artikel 3.1.2 onder u komt als volgt te luiden: 

 

In de omschrijving is het criterium ‘als zodanig herkenbaar’ opgenomen om aan te 

geven dat pas van een terras kan worden gesproken als uit de inrichting hiervan voor 

derden duidelijk blijkt dat bij het horecabedrijf een terras wordt geëxploiteerd. 

Dat is het geval door de aanwezigheid van voorwerpen zoals tafels en stoelen, 

banken, statafels, parasols etc. Dit sluit ook aan bij wat in het spraakgebruik onder 

een terras wordt verstaan. 

Dat betekent dat niet gesproken kan worden van een terras als er alleen groepen 

mensen buiten staan, al dan niet met een consumptie in de hand, zonder dat er in de 

openbare ruimte voorwerpen zijn geplaatst die het exploiteren van een terras tot doel 

hebben. 

 

B. De toelichting bij artikel 3.6 komt als volgt te luiden:  

 

Gekozen is voor een formulering die de burgemeester de ruimte biedt om in een 

beleidsnota precieze invulling te geven aan de looptijd van een exploitatievergunning. 

Dit heeft als voordeel dat, als de praktijk daartoe noodzaakt, verschillende looptijden 

kunnen worden gehanteerd voor verschillende categorieën bedrijven en dat deze 

relatief eenvoudig aangepast kunnen worden als daar termen voor zijn. 

Ontwikkelingen als de invoering van de Dienstenwet en de behoefte aan deregulering 

in combinatie met een duidelijke handhavingsstrategie leiden tot een tendens om de 

looptijd van vergunningen langer te maken. Het artikel stelt de burgemeester in staat 

hierop in te spelen. 

 

Een tussentijdse beëindiging of overdracht van het bedrijf moet tijdig worden vermeld 

(zie ook artikel 3.7). Is er geen sprake van een wijziging, dan zal de vergunning in 

beginsel, gelet op de rechtszekerheid, moeten worden verlengd tenzij bijvoorbeeld 

belangen van openbare orde zich daartegen verzetten. 

 

C. De eerste alinea van de toelichting op artikel 3.14 komt als volgt te luiden: 

 

In de exploitatievergunning van een horecabedrijf wordt de sluitingstijd van een bij het 

bedrijf behorend terras aangegeven. Het artikel bevat een verbod om een terras voor 

bezoekers geopend te hebben op andere tijdstippen dan in de vergunning staan 

aangegeven. Het is het hele jaar door toegestaan om een terras te exploiteren. In de 

periode van 1 november tot 1 maart gelden beperktere openingstijden gelet op een 

beperktere behoefte in de winterperiode om een terras te bezoeken in combinatie met 

de behoefte aan een periode in het jaar waarin de terrasexploitatie minder beslag legt 
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op de openbare ruimte. De tijdstippen die in het tweede lid worden genoemd, 

betreffen tijdstippen waarop de exploitatie van een terras uiterlijk moet zijn beëindigd. 

Dat laat de ruimte om beleidskaders te scheppen waarin een nadere invulling wordt 

gegeven aan de gewenste sluitingstijden van terrassen in verschillende gebieden. 

Dit is gebeurd in de op 30 november 2011 in de raad besproken Stedelijke 

beleidskaders voor terrassen, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 

woongebieden, uitgaansgebieden en gebieden die een gemengde functie hebben. 

 

D. De toelichting bij artikel 3.19 wordt als volgt gewijzigd: 

 

In dit artikel wordt de burgemeester de bevoegdheid gegeven om gebieden aan te 

wijzen waar door de exploitant inzicht moet worden gegeven in de maatregelen die hij 

zal treffen om mogelijke overlast van het terras tegen te gaan.  

Op grond van een door hem over te leggen terrasexploitatieplan wordt beoordeeld of 

bij het binnen dat gebied gelegen horecabedrijf een terras mag worden geëxploiteerd. 

Exploitatie van een terras kan overlast voor omwonenden geven die kan worden 

versterkt door de aanwezigheid van andere horecabedrijven in de directe omgeving 

van het bedrijf. De exploitant moet zijn verantwoordelijkheid tonen door al het nodige 

te doen om deze overlast zoveel mogelijk binnen de perken te houden. 

Het terrasexploitatieplan maakt deel uit van de voorschriften die aan de vergunning 

worden verbonden.  

 

E. De toelichting op het aangepaste artikel 3.21 komt te luiden: 

 

De bepaling ziet er op toe dat het verstrekken van dranken en eetwaren door de 

exploitant alleen is toegestaan op het terras zoals dat is aangegeven op de tekening 

die bij de exploitatievergunning hoort, waarin de maximaal toegestane afmetingen van 

het terras zijn opgenomen. 

Hij dient er dus op toe te zien dat de bezoekers van het terras binnen het toegemeten 

terras blijven en niet uitwaaieren waardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt of de 

toegang tot omliggende woningen en bedrijven wordt geblokkeerd. 

 

 


