
 

 

Aanvraagformulier ▪ TERRASVERGUNNING          
 

Aanvraagformulier ▪ TERRASVERGUNNING (toelichting) 
 
Aan de hand van uw aanvraag kunnen wij beoordelen wat er geregeld moet worden om u een 
terrasvergunning te kunnen verlenen. Bij de beoordeling van uw aanvraag letten wij vooral op 
eventueel te verwachten overlast en de (verkeers-)veiligheid.  
 
Stukken die u in elk geval mee moet sturen bij de aanvraag: 
▪ een plattegrond van het terras met daarop aangegeven de afmetingen van het terras en de 

plaatsen van parasols, windschermen e.d.; 
▪ een plattegrond van het terras in relatie tot de omgeving (i.v.m. de vrije doorgang voor de 

hulpdiensten). 
 

Let op: als er gegevens ontbreken kan een aanvraag niet afgehandeld worden. 

 
De vergunning 
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd, tenzij er wijzigingen zijn in de bedrijfsvoering of 
u als u bijvoorbeeld een kleiner of groter terras wilt. 
 
Kosten vergunning en precario 
Voor een terrasvergunning betaalt u leges. Als u gebruik maakt van gemeentegrond voor het 
plaatsen van uw terras betaalt u jaarlijks precariobelasting. 
 
Gevelterrassen 
Mogen tot maximaal 4 meter vanaf de voorgevel van de horecagelegenheid geplaatst worden, mits 
de vrije doorgang voor hulpdiensten gewaarborgd wordt. 
 
Vrij liggende terrassen 
Mogen alleen op pleinen (open en onbebouwde ruimte tussen gebouwen) worden geplaatst. 
 
Meubilair 
Voor het centrum van Ommen geldt dat de op het terras aanwezige stoelen en tafels gemaakt 
moeten zijn van overwegend natuurlijke materialen. Andere eisen (bijv. voor parasols, heaters, 
windschermen e.d.) vindt u als bijlage bij uw terrasvergunning. Indien gewenst is een folder 
beschikbaar, die kunt u opvragen bij de coördinator Drank- en Horeca. 
 
Belangrijk 
De openbare orde en de woon- en leefomgeving mogen niet worden aangetast door het terras en de 
verkeersveiligheid moet worden gegarandeerd. 
 
Overige informatie 
Persoonsgegevens die u op dit aanvraagformulier hebt ingevuld, worden verwerkt binnen de 
gemeentelijke organisatie. Dit kan inhouden dat de gegevens worden gedeeld met diverse 
afdelingen binnen de gemeente en met externe organisaties (bijvoorbeeld milieu, Openbaar Gebied, 
politie en brandweer). 
 
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de coördinator Drank- en Horeca van 
het Regieteam van de gemeente Ommen, te bereiken via het telefoonnummer (14 0529). U kunt het 
ingevulde en ondertekende formulier sturen naar de gemeente Ommen t.a.v. de coördinator Drank- 
en Horeca (Postbus 100, 7730AC Ommen) of mailen naar gemeente@ommen.nl. 
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Aanvraagformulier ▪ TERRASVERGUNNING 
 

1. Gegevens bedrijf 

Naam bedrijf   :   _______________________________________________________ 

KVK-nummer   :   _______________________________________________________ 

Adres    :   _______________________________________________________ 

Postadres    :   _______________________________________________________ 

Telefoonnummer bedrijf :   _______________________________________________________ 

Website en/of e-mailadres :   _______________________________________________________ 

 

2. Gegevens aanvrager 

Naam aanvrager  :   __________________________________________   dhr.   mevr. 

Telefoonnummer  :   _______________________________________________________ 

 

3. Gegevens terras 

Het is een:    gevelterras         stuk terras aan de zijkant         vrij liggend terras       

 

Het terras ligt volledig in het verlengde van uw eigen (voor) gevel:    ja         nee 

 

Wat zijn de afmetingen van het terras?  ______ m2. 

Waarvan ______ m2 op eigen grond en ______ m2 op gemeentegrond. 

 

Wilt u zaken in de grond verankeren? U moet hierbij denken aan parasols, windschermen e.d. 

   ja         nee 

 

Let op: als u zaken in de grond wilt verankeren hebt u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. 

 

4. Overige vragen 

Heeft uw bedrijf een exploitatievergunning of een vergunning ex. artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet? 

   ja         nee 

 

Zo ja, welke vergunning? ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Let op: graag een plattegrond toevoegen met daarop de afmetingen en ligging van het terras, de 
plaats van parasols, windschermen, terrasverwarming e.d. en een plattegrond van het terras in 
relatie tot de omgeving (i.v.m. de benodigde doorgang voor de hulpdiensten). 

 

 

Vragen? 
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de coördinator Drank- en Horeca van 
het Regieteam van de gemeente Ommen, te bereiken via het algemene telefoonnummer (14 0529). 
 

Ondertekening 

Plaats en datum: 

 

Handtekening aanvrager: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier kunt u per post sturen naar: 

Gemeente Ommen 
t.a.v. de coördinator Drank- en Horeca 
Postbus 100 
7730 AC Ommen  
 
of e-mail: 
gemeente@ommen.nl 
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