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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van de beleidsregels terrassen.  
Wanneer een terras van een horecazaak op gemeentegrond (openbare ruimte) staat, moet de 
uitbater van het terras zich houden aan bepaalde regels. Deze staan in de Beleidsregels terrassen. 
Deze regels zijn onlangs herzien. De vorige beleidsregels stamden uit 2016.  
 
Inleiding 
Binnen de gemeente Goirle hebben horecaondernemers terrassen geplaatst op gemeentegrond. Er 
zijn regels verbonden aan het plaatsen van terrassen op gemeentegrond.  
Zo is voor iedereen duidelijk aan welke voorwaarden een terras in de openbare ruimte moet 
voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om regels over de maatvoering, het gebruik van parasols of het 
voeren van reclame. Ook staat in de regels hoe omgegaan moet worden met brandveiligheid en hoe 
de bereikbaarheid van omliggende gebouwen geregeld is. Deze regels liggen vast in de beleidsregels 
voor terrassen. De laatste versie van de beleidsregels stamden uit 2016 en waren toe aan een 
herziening. Met deze herziening zijn de regels ook aangehaakt aan de Omgevingsvisie. 
 
Informatie 
De beleidsregels geven inzicht in de regels waaraan een exploitant van een terras moet voldoen. 
Deze regels geven uitvoering aan artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Goirle 2021. 
Dit artikel regelt de exploitatievergunningen voor horecazaken (zowel natte als droge horeca). De 
regels hebben onder meer betrekking op periode dat terrassen uitgestald mogen worden, 
openingstijden van de terrassen, de afmetingen van het terras, toegankelijkheid, de inrichting, 
uitstraling van de terrassen en (brand)veiligheid.  
 
De leden van de Horeca Afdeling Riel Goirle zijn in het begin van het beleidsproces betrokken. Aan 
hen is gevraagd om op basis van de regels uit 2016 aan te geven waar ze tevreden over zijn en waarin 
ze vastlopen. Uit deze uitvraag blijkt dat horecaondernemers goed konden werken met het beleid uit 
2016. Daarom is ervoor gekozen om vooral het juridische kader van de regels up-to-date te maken. 
 
Wijzigingen 
De voorliggende beleidsregels sluiten aan op de van toepassing zijnde landelijke wet- en regelgeving 
zoals de Alcoholwet, het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). 
Daarnaast is aangesloten op de nieuwe APV, de Omgevingsvisie Goirle en Riel en de 
Detailhandelstructuurvisie. 
 
Daarnaast bieden de nieuwe beleidsregels ruimte om bij nieuwe crises, zoals eerder tijdens de eerste 
en tweede lockdown in de coronapandemie, de regels aan te passen. Zo is tijdens de eerste en 



 
 
Bladnummer Datum 

2 22 november 2022 
 

 

tweede lockdown in de coronapandemie ruimte geboden om terrassen op gemeentegrond uit te 
breiden in aantal m2.  
 
Vervolg 
De burgemeester is het bevoegde gezag bij het vaststellen van de beleidsregels. Zodra de 
burgemeester deze vastgesteld heeft, treden ze inwerking. Op dat moment ontvangen alle 
horecaondernemers een exemplaar van de beleidsregels. Na twee jaar zal er een tussenevaluatie van 
de beleidsregels plaatsvinden.  
 
Communicatie 
De horecaondernemers in Goirle en Riel met een terras op gemeentegrond ontvangen een 
exemplaar van de beleidsregels. De beleidsregels zullen ook terug te vinden zijn op onze website.  
 
Wanneer aan een nieuwe horecaondernemer een exploitatievergunning voor een terras en 
eventueel een Alcoholwetvergunning is verleend, ontvangt deze bij die vergunningen ook een 
exemplaar van de beleidsregels.   
 
Bijlage 
Beleidsregels Terrassen, voorschriften voor terrassen in de gemeente Goirle.  
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