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Tijdelijke beleidsregels verwarmen 

terrassen gemeente Houten 

 
Het college en de burgemeester van de gemeente Houten, 

Daartoe bevoegd ingevolge artikel 2.20 van Activiteitenbesluit milieubeheer en de artikelen 2:28, 2:28a 

en 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Houten, 

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

Overwegende: 

 dat de bestrijding van COVID-19-pandemie een enorme impact op de horeca heeft en we de 

horeca lokaal perspectief willen bieden; 

 dat vanwege deze uitzonderlijke situatie het gewenst is over te gaan tot vaststelling van 

beleidsregels in plaats van onderzoek te doen naar de noodzaak van een besluit 

maatwerkvoorschriften; 

 dat beleidsregels een goed instrument vormen om overlast, problemen op het gebied van de 

openbare orde, de veiligheid en de zedelijkheid en gezondheid te reguleren; 

 dat bij de toepassing van deze beleidsregels te alle tijden rekening gehouden moet worden met de 

op dat moment geldende COVID 19-richtlijnen. Ter indicatie moet in de beschutte buitenruimte 

worden gezorgd voor voldoende ventilatiemogelijkheden; 

 dat het college streeft naar een zo duurzaam mogelijke oplossing;  

 dat het college of de burgemeester in het kader van milieu of overlast deze beleidsregels zal 

aanpassen als dat nodig blijkt. 

 

B E S L U I T : 

1. Vast te stellen de ‘tijdelijke beleidsregels verwarmen terrassen gemeente 

Houten’. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Toepassingsbereik Artikel 1
1. Deze tijdelijke beleidsregels zijn van toepassing op alle horecaterrassen in de gemeente Houten 

(kern en kerkdorpen). 
2. De ‘Beleidsregels sluitingstijden en terrassen gemeente Houten’ en de ‘Randvoorwaarden 

tijdelijke uitbreiding terrassen in openbaar gebied gemeente Houten’ zijn van toepassing. 
 

 Terrasverwarming Artikel 2
Het voeren van terrasverwarming is toegestaan: 

1. van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur; 
2. op zondag van 13.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. 

 

 Duurzaamheid Artikel 3
1. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van duurzame terrasverwarming (elektrisch c.q. 

infrarood). Verwarming door middel van gas (bijvoorbeeld aardgas of biogas) of andere 
verbrandingsstoffen zoals hout is niet toegestaan.  

2. Benut waar mogelijk een van de alternatieven voor traditionele terrasverwarming; voorbeelden zijn 
(fleece-)dekens, elektrische dekens en warmtekussens, verwarmde zitplekken of tafels of 
infraroodverwarming met elektrische panelen. 

 

 Communicatie Artikel 4
Op de locaties waar omwonenden overlast ervaren moet de horecaondernemer zich maximaal 
inspannen om samen met omwonenden een oplossing te vinden.  

 
 Geluid Artikel 5

1. Stemverheffing en schreeuwen op het terras moet voorkomen worden. De horecaondernemer 
moet zich maximaal inspannen om dit tegen te gaan. 

2. Het gebruik van speakers/ geluidboxen op het terras is niet toegestaan; 
3. Als een terras voldoet aan deze tijdelijke beleidsregels verwarmen terrassen gemeente 

Houten, wordt stemgeluid niet meegenomen bij het bepalen van de geluidsniveaus; 
 

 Overkapping en beschutting Artikel 6
1. Permanente overkappingen zijn niet toegestaan; 
2. Om een beschutte buitenruimte te creëren, is plaatsing van een extra windscherm, parasol, 

doek of tent mogelijk.  
3. De horecaondernemer is zelf verantwoordelijk voor het indienen van een KLIC-melding als dat 

voor de plaatsing van terrasmaterialen nodig is. 
 

 Inwerkingtreding  Artikel 7
Deze beleidsregels : 

1. treden in werking op de eerste dag na de dag waarop zij zijn bekendgemaakt; 
2. en vervallen met ingang van 1 april 2022 tenzij het college op basis van andere signalen een 

heroverweging maakt van deze beleidsregel. 
 
 
 

Aldus vastgesteld door het college en de burgemeester van Houten op 26 januari 2021 

 
de secretaris,    de burgemeester,  

 

 

A.J. Barink    G.P. Isabella 

 

 

 

 



 

 

Toelichting Tijdelijke beleidsregels verwarmen terrassen gemeente Houten 

Inleiding: zware tijden horeca 

Het voortduren van de corona crisis heeft een enorme impact op de horeca. De gemeente Houten 
biedt horeca ondernemers sinds de landelijke heropening van de horeca per 1 juni 2020 de 
mogelijkheid om hun terras tijdelijk uit te breiden of een tijdelijk terras te realiseren indien zij nog niet 
over een terras beschikken. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt en de ervaringen met de 
uitgebreide terrassen tijdens het voorjaar/ zomer waren positief, zo vernamen wij van horeca 
ondernemers als ook van bezoekers van de horeca. Daarom heeft het college eerder aangegeven het 
gerechtvaardigd te vinden om horeca ondernemers langer de mogelijkheid te bieden om hun 
terrassen tijdelijk uit te breiden of een tijdelijk terras te openen; daarom heeft het college ertoe 
besloten de periode voor terrasuitbreidingen te verlengen tot 1 april 2022 of zo lang als de COVID 19 
maatregelen voor de horeca van kracht zijn. De situatie voor de horeca ondernemer is er sindsdien 
echter niet rooskleuriger op geworden; de horeca is sinds 14 oktober 2020 tot op heden wederom 
gesloten.  

Doel: lokaal perspectief bieden 

Het college wil lokaal perspectief bieden als de horeca weer open mag (op dit moment nog onbekend 
wanneer), in dit geval voor het realiseren van zgn. winterterrassen. Bij de eerdere verlenging van de 
tijdelijke uitbreidingsmogelijkheden voor terrassen (collegebesluit eind september 2020) wilden we 
terrasverwarming alleen toestaan met het daarvoor benodigde besluit maatwerkvoorschriften. De 
horeca ondernemers moesten daarvoor een separaat verzoek indienen bij de gemeente. Echter, de 
situatie is voor de horeca nog nijpender geworden en daarom stellen we nu een andere, soepelere en 
eenvoudigere werkwijze voor met betrekking tot winterterrassen met terrasverwarming. Dat doen we 
in de vorm van tijdelijke beleidsregels. 

Uitgangspunt voor een winterterras met terrasverwarming is dat er wel regels zijn waaraan horeca 
ondernemers zich moeten houden maar dat het voor de ondernemer eenvoudiger, sneller en 
goedkoper is om een winterterras daadwerkelijk te realiseren. Belangrijk hierbij is dat deze nieuwe 
werkwijze tijdelijk van aard is en juridisch houdbaar (in relatie tot mogelijke klachten van 
omwonenden).  

Met deze tijdelijke beleidsregels voor terrasverwarming op winterterrassen, confirmeren we ons aan 
de eerder door het college vastgestelde “Randvoorwaarden tijdelijke uitbreiding terrassen in openbaar 
gebied gemeente Houten” en aan de verlengde (!) termijn tot 1 april 2022. Na 1 april 2022 geldt voor 
winterterrassen de eerder voorgestelde werkwijze (‘besluit maatwerkvoorschriften’).  

 

 

 


