
Bijlage: handhavingscenario Uitvoeringsbeleid Terrassen 2015 – Delft 
Het scenario betreft uitsluitend de handhavingsinstrumenten die worden toegepast (voorlichting, geven van waarschuwingen zijn hier niet in opgenomen). 

Soort incident/overtreding Maatregel 1e overtreding Maatregel 2e overtreding Maatregel 3e overtreding Recidive

A Zonder vergunning/melding een terras 
exploiteren – geen gevaar of andere 
hinder 

Bestuurlijke strafbeschikking F101  
en sommeren terras te melden/ 
vergunning aan te vragen.

Na maximaal 2 werkdagen controle: 
geen bewijs van melding/aanvraag: 
bestuurlijke strafbeschikking F101.

Volgende dag: dwangsom, bedrag 
afhankelijk van verkregen voordeel 
(soort exploitatie, omvang ingenomen 
terras).

Sommeren weghalen terras binnen  
4 uur gevolgd door bestuursdwang 
(met of zonder voorgaande last) en 
blijvend weghouden. 

A.1 Locatie of afmeting niet ingenomen 
conform vergunning/melding/nadere 
regels – geen gevaar of andere  
hinder 

Bestuurlijke strafbeschikking F101 & 
sommeren terras conform vergunde/
gemelde locatie en/of afmeting in te 
nemen.

Na maximaal 4 uur controle:  
nog in overtreding: bestuurlijke  
strafbeschikking F101.

Volgende dag: dwangsom, bedrag 
afhankelijk van verkregen voordeel 
(soort exploitatie, omvang ingenomen 
terras).

Sommeren weghalen strijdig binnen  
4 uur gevolgd door bestuursdwang 
(met of zonder voorgaande last) en 
blijvend weghouden. 

A.2 Belemmeren verkeersdoorstroming  
en veiligheid – gevaar en hinder 
aanwezig

Sommeren per direct terras conform 
vergunning/melding/nadere regels  
in te nemen + bestuurlijke straf
beschikking F101.

Bestuursdwang zonder voorgaande 
last. Terugbrengen naar vergunde/
gemelde locatie of formaat op kosten 
van de overtreder.

Bestuursdwang zonder voorgaande 
last. Terugbrengen naar vergunde/
gemelde locatie of formaat op kosten 
van de overtreder.

Bestuursdwang, hele terras afvoeren 
+ verbod terras uit te zetten  
gedurende een periode van maximaal 
12 weken, gevolgd door een geheel 
verbod.

A.3 Niet voldoen aan de regels van  
beeldkwaliteit – snel oplosbaar  
(bijvoorbeeld posters op terrasschot)

Bestuurlijke strafbeschikking F101  
& sommeren overtreding op te heffen. 

Na maximaal 2 werkdagen controle: 
nog geen opheffing overtreding 
bestuurlijke strafbeschikking F101.

Na week controle: nog geen opheffing 
overtreding last onder dwangsom. 

A.4 Niet voldoen aan de regels van  
beeldkwaliteit – niet snel oplosbaar 
(te grote reclame op terrasschot,  
te hoog terrasschot)

Bestuurlijke strafbeschikking F101  
& sommeren overtreding op te heffen.

Na week controle: nog geen opheffing 
overtreding of nog geen aantoonbare 
actie (bestelling nieuw materiaal/man
kracht) ondernomen om overtreding 
op te heffen: last onder dwangsom.

Bestuursdwang (met of zonder voor
gaande last) en verbod terras uit te 
zetten gedurende een periode van 
maximaal 12 weken, gevolgd door  
een geheel verbod.

A.5 Buiten de toegestane exploitatietijden 
een terras exploiteren

Na constatering van overtreding  
(na 22.00 uur door Politie)  
sommeren exploitatie te beëindigen, 
PV opmaken.

Na constatering van overtreding  
(na 22.00 uur door Politie)  
sommeren exploitatie te beëindigen, 
PV opmaken.

Verkorten exploitatietijden voor  
periode van maximaal 4 weken.

Verbod terras uit te zetten gedurende 
een periode van maximaal 12 weken, 
gevolgd door een geheel verbod.

A.6 Opslag Bestuurlijke strafbeschikking F101  
& sommeren overtreding op te heffen. 

Na maximaal 4 uur controle:  
overtreding niet opgeheven bestuur
lijke strafbeschikking F101.

Controle volgende dag: wederom over
treding: bestuurlijke strafbeschikking 
F101.

Bestuursdwang (met voorgaande last).


