Regels voor het gebruik van het terras
In Roosendaal vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Regelmatig wordt door de horeca aangegeven dat
zij tijdens het evenement graag op het terras willen tappen.
In het verleden regelden we dit met een zogenaamde artikel 35 ontheffing. Vanaf heden is het echter niet
langer nodig om voor het tappen op het terras (tijdens een evenement) een ontheffing aan te vragen maar kan
het tappen op het terras binnen de bestaande Drank- en Horecavergunning plaatsvinden.
Uiteraard zijn hieraan wel een aantal voorwaarden en spelregels verbonden. Hieronder worden de spelregels
aan de hand van een aantal vragen nog eens nader toegelicht. U kunt de meeste regels ten aanzien van het
gebruik van het terras teruglezen in de “Nadere regels losstaande terrassen op openbare plaatsen”.

Wat is belangrijk om te weten?
Het is niet toegestaan dat klanten met hun drankje de inrichting (het terras) verlaten. De horecaondernemer
moet hierop toezien. Dit is een bestaande regel die nu ook al van toepassing is.
Uiteraard realiseren wij ons dat deze regel bij een evenement als carnaval lastig uitvoerbaar is. Met de politie is
daarom afgesproken dat hier tijdens carnaval vooralsnog niet strikt op wordt toegezien zolang alle andere
regels worden nageleefd. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het feit dat tijdens carnaval het gebruik van
glaswerk niet is toegestaan.
Het niet naleven van de regelgeving kan directe gevolgen hebben voor uw horecavergunning.
Voor de “droge horeca” -horeca zonder een vergunning om alcohol te mogen schenken- geldt dat zij ook
alcoholvrije dranken op het terras mogen verstrekken. Zij beschikken niet over een drank- en horecavergunning
dus het verstrekken van alcohol op deze terrassen is niet toegestaan.

Tot hoe laat mag er getapt worden vanaf het terras?
Een terras mag voor het publiek geopend zijn dan wel in gebruik zijn op maandag tot en met zondag tussen
07.00 en 02.00 uur. Op het terras kan dus tot uiterlijk 02.00 uur getapt worden. Dit geldt ook voor
horecagelegenheden met een verruimd sluitingsuur.

Wat mag ik op het terras plaatsen? Mag ik een tapwagen plaatsen?
Op het terras mogen normaal terrasmeubilair en obstakels voor de horeca-exploitatie, zoals parasols,
terrasheaters en reclameborden worden geplaatst. Een tapwagen valt hier nadrukkelijk niet onder en is dus
niet toegestaan.

Waar moet ik rekening mee houden bij het plaatsen van een buitentap?
De buitentap moet op het vergunde terras worden geplaatst en mag geen belemmering vormen voor de
hulpdiensten en het bevoorradingsverkeer. Obstakels op de terrassen moeten zo zijn geplaatst dat zij deuren
en vluchtwegen vrijlaten. Uw terras mag geen hinder opleveren voor de omgeving. Onderhoud en beheer van
de weg en straatmeubilair moet mogelijk blijven en u mag geen schade toebrengen aan gemeenteeigendommen. Daarnaast is het in zijn algemeenheid niet toegestaan om op het terras muziek ten gehore te
brengen (versterkt of onversterkt).

Wanneer mag ik een buitentap plaatsen?
U kunt een buitentap op het terras plaatsen tijdens een evenement maar ook tijdens de “normale”
bedrijfsvoering is het plaatsen van een buitentap toegestaan. Voorwaarde is dat het terras is opgenomen in
uw Drank- en horecavergunning. U moet ook dan uiteraard aan alle regels voldoen. Het plaatsen van een
permanente buitentap is echter niet toegestaan. Zie voor het plaatsen van een buitentap op het zomerterras
tijdens een evenement de overige informatie hieronder.

Wanneer moet ik schenken in plastic?
Het college heeft een aantal evenementen aangewezen waarbij het gebruik van glaswerk op de terrassen niet
is toegestaan. Deze lijst met evenementen is tot stand gekomen in overleg met de politie en KHN-Roosendaal.
Houdt u er rekening mee dat het kan voorkomen dat er een evenement wordt toegevoegd of afgevoerd van de
lijst. Check de lijst voordat u tijdens een evenement een buitentap op het terras plaatst.
Als het verboden is om glaswerk te gebruiken, dit geldt voor alle terrassen in het aangewezen gebied. Er mag
op dat moment geen glaswerk gebruikt worden op het evenemententerrein / midden terras en ook niet op de
gevelterrassen.

Wanneer heb ik wel een artikel 35 ontheffing nodig?
Voor het tappen buiten de inrichting heeft u een artikel 35 ontheffing nodig. Indien u dus de buitentap wenst
te plaatsen buiten het in een drank- en horecavergunning vergunde terras dan is hiervoor nog steeds een
ontheffing benodigd.
Op de Markt in Roosendaal vinden regelmatig evenementen plaats op het middenterrein. Normaal staan hier
de zomerterrassen opgesteld. Deze terrassen moeten tijdens een evenement indien nodig verwijderd worden.
Het middenterrein van de Markt wordt tijdens het evenement beschouwd als evenemententerrein en niet als
terras. Het plaatsen van een buitentap op het middeldeel van de Markt moet in dat geval afgestemd worden
met de organisatie van het evenement. Voor deze buitentap is op dat moment een ontheffing benodigd.

Wat betekent de nieuwe werkwijze voor de “droge” horeca?
Voor de droge horeca geldt dat het niet is toegestaan alcoholische dranken te verschaffen. Noch vanuit het
bebouwde deel van de inrichting, noch op het terras. Tijdens de aangewezen evenementen is het ook de droge
horeca niet toegestaan gebruik te maken van glaswerk op de terrassen.

Wat betekent dit voor bijvoorbeeld carnaval?









Het “buitentappen” is toegestaan tot uiterlijk 02.00 uur.
Zeer belangrijk is dat tijdens carnaval geen gebruik gemaakt wordt van glaswerk op de terrassen. Dit
geldt voor alle horeca (“natte horeca” en “droge horeca”) en geldt voor de gehele gemeente
Roosendaal.
Tapwagens op de terrassen zijn niet toegestaan.
Voor het tappen vanaf een andere locatie dan het vergunde terras is altijd een aparte artikel 35
ontheffing benodigd. Ten aanzien van deze ontheffing zal altijd een individuele afweging gemaakt
worden of een dergelijke ontheffing verleend kan worden. Hierbij spelen verschillende zaken een rol
waaronder de openbare orde en veiligheid.
Het is niet toegestaan alcohol te tappen vanuit de horeca-inrichting (inclusief het terras) indien de
inrichting niet beschikt over een drank- en horecavergunning.
Voor die locaties waar tijdens de activiteiten van Stichting Carnaval de terrassen verwijderd moeten
worden is het in het kader van de veiligheid ook niet toegestaan gedurende deze activiteiten een




buitentap te plaatsen. Denk hierbij aan de Markt tijdens veel van de carnavalsactiviteiten en
bijvoorbeeld de Raadhuisstraat gedurende de optocht.
Het is tijdens carnaval niet toegestaan om op de zomerterrassen staand publiek te bedienen. Statafels
zijn niet toegestaan.
Zoals altijd geldt dat aanwijzingen van de politie of toezichthouders in het kader van de openbare orde
en veiligheid onmiddellijk moeten worden opgevolgd. Ook als de aanwijzing inhoudt dat de buitentap
gesloten moet worden.

Vragen
Mocht u twijfelen of het is toegestaan een buitentap te plaatsen of mocht u niet zeker zijn of u een artikel 35
ontheffing nodig heeft neemt u dan contact op met het team Vergunningen, cluster APV van de gemeente. Zij
zijn bereikbaar via telefoonnummer 140165.

