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Burgemeester en wethouders van Rijswijk; gelet op artikel 2.10, tweede lid,
van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk; B E S L U I T E N:

I
ten aanzien van terrassen en uitstallingen de volgende nadere regels te stellen:
Terrassen:
een terras is alleen toegestaan bij inrichtingen die vallen onder het begrip
1.
“horecabedrijf” in de zin van artikel 2.27 van de Algemene Plaatselijke Verordening
voor Rijswijk;
een terras moet minimaal een omvang van 10m² hebben;
2.
een terras mag niet zodanig zijn geplaatst of uitgevoerd dat er een verkeersonveilige situatie
3.
ontstaat. De opstelling moet zodanig zijn dat zij geen belemmering vormt voor de doorgang van
hulpdiensten. De toegang tot de boven of naast de inrichting gelegen woningen/panden is te allen
tijde gewaarborgd;
een terras aan een plein of pleinvormige verruiming in een straat moet zodanig zijn geplaatst dat
4.
er direct zicht vanuit de inrichting op het terras is. Het terras moet zoveel mogelijk recht voor de
inrichting worden gesitueerd;
een terras geplaatst in het promenadegebied mag niet door terrasschotten worden omgeven.
5.
Een terras in alle overige gebieden mag uitsluitend door terrasschotten worden omgeven als
deze schotten voor minimaal 50% (de bovenste helft) uit doorzichtig materiaal bestaan en maximaal
1.60 meter hoog zijn;
bij de te gebruiken materialen (meubilair en terrasschotten) moet worden uitgegaan van donkere
6.
kleuren (zwart, donkergroen en –grijs, bruin) en toepassing van hout, riet e.d;
Uitstallingen:
de uitstalling mag buiten de inrichting enkel direct grenzend aan de gevel van de inrichting worden
7.
geplaatst in een strook van maximaal 90 cm diep;
een uitstalling mag niet zodanig zijn geplaatst of uitgevoerd dat er een verkeersonveilige situatie
8.
ontstaat. De opstelling moet zodanig zijn dat zij geen belemmering vormt voor de doorgang van
hulpdiensten. De toegang tot de boven of naast de inrichting gelegen woningen/panden is te allen
tijde gewaarborgd.

II
te bepalen dat indien een individueel geval daartoe aanleiding geeft, de onder I genoemde nadere regels
voor dat individuele geval gemotiveerd kunnen worden verfijnd;

III
te bepalen dat dit besluit in werking treedt drie dagen na datum van bekendmaking.
Rijswijk, 28 juli 2009
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
drs. A. de Baat mw. G.W. van der Wel -Markerink
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