Melding tijdelijke uitbreiding terras
Toelichting
In verband met de Covid-19 (Corona) crisis en de noodmaatregelen werkt de gemeente
Zoetermeer mee aan tijdelijke uitbreiding van de horecaterrassen. Als u van deze mogelijkheid
gebruik wilt maken moet u met dit formulier een melding doen.
Voorwaarden
Aan de hand van uw melding wordt beoordeeld of de uitbreiding past binnen de voorwaarden
van de regels die normaal gelden: de ‘Algemene regels voor terrassen’. Zo zal uitbreiding met
name niet mogen leiden tot beperking van looproutes of ontvluchting/calamiteitenroutes. Bij de
beoordeling wordt ook rekening gehouden met de specifieke eisen die gelden vanwege de
Noodverordening COVID-19 en daarom kan van de algemene regels afgeweken worden. In
sommige gevallen vragen wij om uw plannen toe te lichten.

Gemeente
Zoetermeer

Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
T 14 079
Bezoekadres:
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
www.zoetermeer.nl

De uitbreiding van de terrassen is een tijdelijke mogelijkheid en geldt totdat de gemeente deze
intrekt. Het gaat specifiek om terrassen die direct bij het horecabedrijf ingenomen kunnen
worden.
Meer informatie over de voorwaarden voor het exploiteren van een terras vindt u in de ‘Algemene
Plaatselijke Verordening’ en in de ‘Algemene regels voor terrassen’ op www.zoetermeer.nl.
Informatie over de 1.5m maatregelen kunt u vinden op de website van de Veiligheidsregio
Haaglanden (www.vrh.nl) of van Koninklijke Horeca Nederland (www.khn.nl).
Insturen formulier
U kunt het meldingsformulier als ingevulde pdf opslaan. Óf uitprinten, handmatig invullen
en inscannen. In beide gevallen mailt u het formulier (opgeslagen onder de naam van uw
horecabedrijf) samen met een situatietekening naar: apvvergunningen@zoetermeer.nl.
U ontvangt na beoordeling zo spoedig mogelijk een reactie van ons op het email adres dat
u heeft opgegeven.

Contact
Heeft u vragen? Bel dan met de gemeente Zoetermeer, afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving, telefoon: 14 079.
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Melding tijdelijke uitbreiding terras

1. GEGEVENS HORECABEDRIJF
naam horecabedrijf

:

straat en huisnummer horecabedrijf

:

nummer Kamer van Koophandel

:

2. MELDER / CONTACTPERSOON
naam contactpersoon (gemachtigde)

:

adres

:

postcode en woonplaats

:

telefoonnummer

:

emailadres

:

3. GEGEVENS TERRAS
er is sprake van een al bestaand terras dat uitgebreid wordt:
aantal m² bestaand terras

+ aantal m² uitbreiding terras

ja

nee
= totaal m² terras

Stuur een situatieschets mee van het terras (bestaand + apart gemarkeerd de uitbreiding) met schaal 1:100

4. VERKLARING EN ONDERTEKENING
Ik verklaar
-

de ‘algemene regels voor terrassen’ en de ‘Noodverordening Covid-19’ te kennen en deze zo uit te voeren;

-

te weten dat het terras tijdelijk uitgebreid mag worden en hier na het beëindigen van de noodmaatregelen geen rechten
aan ontleend kunnen worden;

-

dat er overleg is geweest met buren over de uitbreiding en dat er (indien van toepassing) toestemming is als de uitbreiding
op particulier terrein plaatsvindt;

-

te weten dat de uitbreiding van het terras naar aanleiding van de beoordeling gewijzigd kan worden of dat wordt
vastgesteld dat uitbreiding niet mogelijk is.

datum

:

handtekening

:

Een melding wordt alleen behandeld als deze volledig ingevuld is en voorzien van een situatieschets. Het formulier kunt u
mailen naar apvvergunningen@zoetermeer.nl. U ontvangt onze reactie op het door u aangegeven email adres.
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