TERRASSENNOTA
Het terrassenbeleid in de Gemeente Etten-Leur vanaf 2011
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Hoofdstuk 1. Inleiding
1.1 Aanleiding van deze beleidsnota
Terrassen in de gemeente Etten-Leur zijn een belangrijk onderdeel van de horeca en
leveren een bijdrage aan de toeristische en
recreatieve kwaliteit van de gemeente.
Meer dan de helft van alle horecaterrassen
bevindt zich in het stadscentrum/winkelhart
en omgeving. Het resterende gedeelte is
versnipperd over Etten-Leur, waarbij er een
kleine concentratie is te vinden in EttenLeur Noord (Lange Brugstraat e.o.).
Terrassen bepalen het beeld van de
openbare ruimte. Om die reden zijn nadere
kwaliteitseisen nodig. Daarnaast is een
duidelijke normstelling noodzakelijk ten
behoeve van het woon- en leefkwaliteit in
de gemeente. Terrassen kunnen namelijk
ook hinder en overlast veroorzaken.
In de gemeenteraadsvergadering van 14 juli 2009 is in het kader van het voorstel
over deregulering van de APV het opstellen van terrassenbeleid aan de orde
gekomen. In deze raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten om: “het
college de opdracht te geven voor eind 2009 een terrassenbeleid op te stellen en ter
vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen”.
Om de volgende redenen bestaat aanleiding om duidelijke afspraken te maken over
de eisen waaraan terrassen moeten voldoen:
1. het streven van de gemeente de toeristische en recreatieve kwaliteit van de
gemeente te verhogen;
2. het streven van de gemeente om de kwaliteit en toegankelijkheid van de
openbare ruimte in Etten-Leur te verbeteren;
3. het verduidelijken van de regelgeving ten aanzien van de ingebruikneming van
de openbare ruimte ten behoeve van terrassen;
4. het voorkomen van overlast van de terrassen naar de woon- en
leefomgeving;

1.2. Doel van deze beleidsnota
Het terrassenbeleid heeft tot doel aan te geven onder welke condities de terrassen in
de gemeente Etten-Leur mogen worden geplaatst, in welke gevallen toch een
vergunning moet worden aangevraagd en hoe de controle op naleving van de regels
wordt vormgegeven. Kortom: het creëren van duidelijkheid en eenduidigheid.
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1.3 Beleidsregels
Deze terrassennota bevat beleidsregels.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van deze nota wordt ingegaan op het juridisch kader dat geldt voor
terrassen bij horecaondernemingen. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten voor
zomer-, winter- en nachtterrassen weergegeven. Hoofdstuk 4 bespreekt kort de
handhavingsaspecten. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op overige bepalingen
zoals de evaluatie van deze nota, de hardheidsclausule, de overgangsregeling en de
inwerkingtreding.

1.5 Overleg
Deze terrassennota is tot stand gekomen in overleg met de hulpverleningsdiensten,
diverse gemeentelijke afdelingen evenals de direct betrokken externe partijen, zoals
(de lokale afdeling van) Koninklijke Horeca Nederland.
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Hoofdstuk 2 Juridisch kader
2.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het juridisch kader dat van toepassing is op de bij
een horecabedrijf gelegen terras. Met deze toelichting wordt beoogd om de lezer
inzicht te verschaffen in de vraag wie bevoegd is terrassenbeleid op te stellen en
waar het terrassenbeleid haar grondslag vindt. Verder kunnen deze instrumenten
direct of indirect worden gebruikt om de kwaliteit van de terrassen in Etten-Leur
nader in te vullen, zo nodig te verbeteren en te handhaven.

2.2 Samenvatting hoofdstuk 2
In dit hoofdstuk komt het volgende aan de orde:
-

De burgemeester is belast met het toezicht op de voor het publiek
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven en de uitvoering van de
verordeningen voor zover deze betrekking hebben op dat toezicht;
Een terras valt altijd onder de horeca-exploitatievergunningplicht (artikel 2:28
APV)
Er gelden algemene sluitingstijden voor een terras (artikel 2:29 APV).
Daarvan kan via de horeca-exploitatievergunning, ten gunste, maar ook ten
nadele van de ondernemer worden afgeweken;
Een terras is objectvergunningplichtig wanneer het in de openbare ruimte
staat én niet valt onder de nadere regels voor terrassen (artikel 2:10 APV);
Een terras valt onder de Drank- en Horecawet: het maakt onderdeel uit van
het bedrijf en dus ook van de vergunning (artikel 1 en 29 Drank- en
Horecawet);
Een Drank- en Horecaontheffing is vereist, wanneer er tegen betaling
geschonken wordt aan publiek buiten het terras (Drank- en Horecawet),
bijvoorbeeld tijdens evenementen (artikel 1, 3 en 35 DHW);
Algemene horecageluidsnormen gelden ook voor het terras, mits dat
bedrijfsmatig wordt gebruikt (Wet milieubeheer).

2.3 Gemeentewet
Het eerste lid van artikel 174 gemeentewet bepaalt dat de burgemeester is belast
met het toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden, alsmede op de
voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven. In het derde lid
van artikel 174 staat dat de burgemeester is belast met de uitvoering van de
verordeningen voor zover deze betrekking hebben op het toezicht als bedoeld in het
eerste lid. De Algemene plaatselijke verordening is zo’n verordening.
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2.4 Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2009
Definitie terras
Wat precies onder terras wordt verstaan is in artikel 2:27 aanhef en onder b van de
Algemene Plaatselijke Verordening 2009 (de APV) geregeld. Volgens deze bepaling
is een terras:
een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het
horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar
tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor
directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.
Voor een terras is altijd een horecaexploitatievergunning nodig
Op grond van artikel 2:28 van de APV is het verboden een horecabedrijf te
exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. Onder horecabedrijf wordt
tevens verstaan: “een bij dit bedrijf behorend terras”.
Of een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting (met bijbehorend terras) kan
worden verleend hangt af van de vraag of naar het oordeel van de burgemeester
moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het
horecabedrijf (dus ook van het terras) of openbare orde op ontoelaatbare wijze
nadelig wordt beïnvloed. Zo moet de exploitatievergunning voor het terras op grond
van de APV geweigerd worden indien de vestiging of exploitatie van een
horecabedrijf en het terras in strijd is met het toepasselijke bestemmingsplan. Omdat
in de praktijk veel terrassen in strijd zijn met de gebruiksbepalingen uit het
toepasselijke bestemmingsplan zou dat betekenen dat de exploitatievergunning voor
de terrassen steeds geweigerd moet worden. Hiervoor is een tussenoplossing
gekozen die nader wordt omschreven onder het kopje Uitgangspunten
horecaexploitatievergunning.
Aan de exploitatievergunning worden (mede ten aanzien van het terras) voorschriften
verbonden. De grondslag hiervoor wordt gevonden in artikel 1:4 APV. Het spreekt
voor zich dat de in de vergunning op te nemen voorschriften pas aan de orde komen
als zich op grond van de Drank- en Horecawet, APV of beleid geen andere
weigeringsgronden voordoen.
Er gelden algemene sluitingstijden voor een terras, tenzij…
Uit artikel 2:29 vijfde lid APV kan worden afgeleid dat het de horecaondernemer is
toegestaan zijn terras voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers op zijn
terras te laten verblijven in de periode van 1 maart tot 1 november. Het terras moet in
die periode bovendien tussen 00.00 uur en 09.00 uur gesloten zijn. Van deze
perioden en tijden kan de burgemeester afwijken via het verbinden van een apart
voorschrift aan de horecaexploitatievergunning. Hiermee kunnen de perioden en
tijden beperkt of verruimd worden.
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Een terras is objectvergunningplichtig, tenzij…
Naast een exploitatievergunning is op grond van artikel 2:10 APV voor het gebruiken
van een openbare plaats (zoals bijvoorbeeld de (openbare) weg) ten behoeve van
een terras een zogenoemde objectvergunning nodig in verband met strijdigheid met
de publieke functie van de openbare plaats. Zo is de weg primair bedoeld voor
verkeersdoeleinden (bijvoorbeeld voetgangersgebied).
De burgemeester is bevoegd de objectvergunning te verlenen of te weigeren. Uit
artikel 2:10 zevende lid APV volgt wanneer de burgemeester de vergunning kan
weigeren.
In een aantal in de APV genoemde gevallen hoeft een ondernemer echter geen
objectvergunning voor zijn terras in de openbare ruimte aan te vragen. Dat is onder
andere het geval wanneer de locatie of het horecabedrijf door burgemeester en
wethouders is aangewezen als vergunningplichtig of als het terras wordt geplaatst
overeenkomstig de door de burgemeester vastgestelde nadere regels (artikel 2:10
vijfde lid APV).
Op dit moment is ervoor gekozen om geen specifieke
locaties of horecabedrijven aan te wijzen waar de
vergunningplicht geldt, maar in eerste instantie alle
terrassen in de gemeente Etten-Leur te laten vallen
onder de nadere regels. Als deze terrassen voldoen
aan de nadere regels is geen objectvergunning
nodig.
In 3.2 van deze nota wordt nader ingegaan op de nadere regels voor de terrassen.
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2.5 Drank- en Horecawet
Een terras valt onder de Drank- en Horecawet
In de Drank- en Horecawet (hierna: DHW) is expliciet bepaald dat een terras een
onderdeel is van het horecabedrijf, voor zover dit terras in ieder geval bestemd is
voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse. Dus indien
er op het terras alcohol wordt verstrekt, is voor dit terras een drank- en
horecavergunning vereist. Een terras moet dan ook worden vermeld op de drank- en
horecavergunning. Dat kan slechts onder bepaalde voorwaarden.
Schenken aan publiek buiten het terras: Drank- en Horecaontheffing vereist
Uit de DHW kan verder worden afgeleid dat het verboden is om alcoholhoudende
drank te verkopen aan klanten die de drank niet in de horecalokaliteit of op het
(vergunde) terras zullen gebruiken. Dit speelt met name bij de evenementen die in
Etten-Leur plaatsvinden (bijvoorbeeld de Exotic Green Rally, de Oranjemarkt en
carnaval). Horecaondernemers die aan de bezoekers van deze evenementen tegen
betaling zwakalcoholhoudende drank willen verstrekken
kunnen op grond van artikel 35 DHW om een incidentele
ontheffing vragen van het verbod uit artikel 3 DHW om
zonder vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (een
zogenaamde buitentapvergunning). De ontheffing kan onder
beperkingen worden verleend en er kunnen voorschriften
aan worden verbonden.

2.6 Activiteitenbesluit
Algemene milieuregels en geluidsvoorschriften
Op horecabedrijven is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(verder aangeduid als het Activiteitenbesluit) van toepassing. Omdat een terras dat
bedrijfsmatig wordt gebruikt, onderdeel vormt van het horecabedrijf, gelden bepaalde
regels van het Activiteitenbesluit ook voor deze terrassen. Het gaat hierbij dan in
hoofdzaak om bepalingen die tot doel hebben om hinder voor de omgeving te
beperken of te voorkomen. Dit betreft voor de horeca en de terrassen voornamelijk
eisen ten aanzien van geluid. Voor een nadere toelichting op het Activiteitenbesluit
en de afwijkende geluidsnormen die zijn opgenomen in de APV wordt verwezen naar
de uitgebreide toelichting in de bijlage Toepasselijke wet- en regelgeving.
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Hoofdstuk 3.
Uitgangspunten exploitatievergunning
en objectvergunning
3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten die de burgemeester heeft
vastgesteld voor terrassen bij horecabedrijven. Daarbij wordt eerst ingegaan op de
uitgangspunten die gelden voor de horecaexploitatievergunning die een terras omvat
(hierna: de exploitatievergunning met terras) en vervolgens op de uitgangspunten
voor de objectvergunning. Bij het bepalen van de uitgangspunten heeft de
mogelijkheid voor de ondernemer om een terras te exploiteren en de
toegankelijkheid van de openbare ruimte voor voetgangers voorop gestaan.
Daarnaast zijn ook de leefbaarheid, openbare orde, verkeersveiligheid en overige
(publieke) gebruiksfuncties van belang geweest.
In het kader van de deregulering is ernaar gestreefd om de regelgeving en het aantal
regels die op terrassen van toepassing zijn beperkt te houden. Beperkte regelgeving
geeft de exploitant ruimte om naar eigen inzicht te handelen. Aan de andere kant kan
vrijheid van regelgeving betekenen dat het gewenste doel, kwaliteit van de
leefomgeving, wordt aangetast. In deze nota is getracht een optimale balans tussen
beide aspecten te vinden.

3.2 De horecaexploitatievergunning
Terrasvormen
Vanuit de horecaondernemers worden steeds vaker signalen ontvangen dat zij het
terras bij hun horecaonderneming graag gedurende een langere periode van het jaar
willen exploiteren. Dit is door Koninklijke Horeca Nederland ook verwoord in de door
haar opgestelde inspraakreactie naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerp
van de APV. De burgemeester heeft dan ook besloten om de ondernemers de
mogelijkheid te bieden om af te wijken van de zogenaamde seizoensexploitatie.
Hierdoor wordt het voor de ondernemer mogelijk om op een mooie dag die op grond
van de APV buiten het (zomer)seizoen valt toch een terras te exploiteren. Voor
openstelling van het terras buiten het zomerseizoen moet de ondernemer een apart
verzoek doen. De openingstijden van het terras worden dan op de exploitatievergunning vermeld.
Eenzelfde redenering is gevolgd ten aanzien van de wens van ondernemers om hun
terrassen langer geopend te houden dan de in de APV toegestane periode tussen
9.00 en 00.00 uur. Ondernemers kunnen beperkte verruiming van die openingstijden
vragen. Ook daarvoor moet een verzoek om (wijziging van) een horecaexploitatievergunning worden ingediend.

9

Terrassenbeleid gemeente Etten-Leur

Ten aanzien van de exploitatievergunning met terras zijn de volgende drie
terrasvormen te onderscheiden:
1. Het zomerterras:

Een terras dat in de (zomer)periode van 1 maart tot 1 november tussen 9.00 en
00.00 uur wordt geëxploiteerd;
2. Het winterterras:
Een terras dat in de (winter)periode vanaf 1 november tot 1 maart tussen 9.00 en
00.00 uur wordt geëxploiteerd;
3. Het nachtterras:
Een zomerterras dat in een nader te bepalen deel van de (nachtelijke) periode
tussen 00.00 en 9.00 uur wordt geëxploiteerd.
Uitgangspunten horecaexploitatievergunning
Bij de beoordeling van een aanvraag om een exploitatievergunning met terras houdt
de burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk, waarin het
horecabedrijf (met het daarbij behorende terras) is gelegen of zal zijn gelegen, de
aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse
reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie. De burgemeester
kan daarbij niet alleen de eigen ervaringen laten meewegen, maar ook advies vragen
aan het politieteam Etten-Leur.
Bij de beoordeling van de exploitatievergunning met terras worden ten aanzien van
het toetsingskader de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Uitgangspunten toetsingskader
 Als de vestiging of exploitatie van een horecabedrijf en het daarbij behorende
terras in strijd is met het toepasselijke bestemmingsplan wordt de
exploitatievergunning geweigerd.
 Indien een eerder verleende exploitatievergunning met terras binnen vijf jaar vóór
de datum van indiening van een nieuwe aanvraag voor een exploitatievergunning
met terras is ingetrokken wordt de nieuwe aanvraag geweigerd;
 Een aanvraag om een exploitatievergunning voor een nachtterras wordt in ieder
geval geweigerd, indien het horecabedrijf niet is gelegen in een gebied dat door
de burgemeester is aangewezen als gebied waar nachtterrassen zijn toegestaan;
 Een exploitatievergunning met terras wordt voor de duur van één jaar verleend,
indien naar het oordeel van de burgemeester gerede twijfel bestaat over de
vraag of de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de
openbare orde op een ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
 Een exploitatievergunning met terras wordt ook voor de duur van één jaar
verleend, als er sprake is van een nieuwe bedrijfsvestiging en de
horecaondernemer niet eerder in Etten-Leur een horecabedrijf heeft
geëxploiteerd.
In het navolgende worden enkele van de bovenstaande weigeringsgronden
toegelicht en vervolgens worden de bijzonderheden en uitzonderingen behandeld.
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Weigering wegens strijd met het toepasselijke bestemmingsplan
In de praktijk zijn veel terrassen in strijd met de gebruiksbepalingen uit de
toepasselijke bestemmingsplannen. Dit betekent dat de exploitatievergunning voor
die terrassen juridisch gezien geweigerd moet worden. Bij de eerder genoemde
objectvergunning vormt dit geen weigeringsgrond. Dat betekent dat voor een terras
in geval van strijd met het bestemmingsplan wel een objectvergunning verleend kan
worden, maar dat de exploitatievergunning voor het terras geweigerd moet worden.
Dat is moeilijk uit te leggen.1
Het bovenstaande heeft in de afgelopen jaren in de praktijk niet tot problemen geleid.
Waarschijnlijk zijn de vergunningen voor de terrassen verleend zonder ruimtelijke
ordeningstoets. In ieder geval is er in het verleden nooit een punt van gemaakt. Voor
de reeds bestaande terrassen moet dat ook zo blijven. In geval van “strijd met het
bestemmingsplan” worden daarom de volgende uitgangspunten gehanteerd:






Terrassen die op dit moment al bestaan en waarvoor de ondernemer een geldige
vergunning heeft, maar die in strijd zijn met het toepasselijke bestemmingsplan,
worden tot het in werking treden van het nieuwe bestemmingsplan voor dat
gebied in beginsel gerespecteerd conform de bestendige bestuurspraktijk. Dat is
slechts anders indien er bij de exploitatie van het terras problemen ontstaan;
In het kader van de herziening van de bestemmingsplannen “Markt en omgeving”
en “Centrum” in de loop van 2011 worden de huidige bestaande terrassen die in
strijd zijn met de huidige bestemmingsplannen zoveel mogelijk in de nieuwe
bestemmingsplannen opgenomen;
In geval van een nieuwe aanvraag om een exploitatievergunning met terras
wordt, uiteraard voor zover daar juridische mogelijkheden toe zijn, een eventuele
strijdigheid met het bestemmingsplan opgeheven door middel van een ontheffing
op grond van de Wet ruimtelijke ordening (wijziging van gebruik). Na het verlenen
van de ontheffing kan de exploitatievergunning met terras verleend worden.

Aangewezen gebied voor nachtterrassen
De burgemeester heeft ervoor gekozen om voor nachtterrassen het gebied en de
exacte locaties waar deze terrassen zijn toegestaan bij apart besluit aan te wijzen.

Exploitatievergunning voor duur van één jaar
1

Ook als de weigeringsgrond voor de horecaexploitatievergunning niet in de APV was opgenomen, dan nog is er
het (gebruiksverbod uit het) bestemmingsplan. Op grond van het bestemmingsplan zou dan juridisch gezien
tegen de aanwezigheid van het terras opgetreden moeten worden, terwijl een ondernemer in dat geval wel een
horecaexploitatie- en objectvergunning had gekregen.
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In het geval er naar het oordeel van de burgemeester gerede twijfel bestaat over de
vraag of de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf met terras of
de openbare orde op een ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed en bij een
nieuwe bedrijfsvestiging in Etten-Leur, wordt de exploitatievergunning (voor het
horecabedrijf met terras) voor één jaar verstrekt. Na het verstrijken van dat jaar wordt
de exploitatievergunning voor het horecabedrijf met terras in beginsel door de
burgemeester omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd, onder de
voorwaarde dat er tijdens de exploitatie van het horecabedrijf en/ of het terras
gedurende het eerste jaar geen objectief bepaalde overlast voor de (woon)omgeving
is ontstaan. Hiervan is sprake indien uit een geluidsmeting door de Regionale
milieudienst blijkt dat er sprake is van een overtreding van de geluidsnormen (ook al
is het maar 1 keer). Ook andere vormen van overlast waar een toezichthouder of de
politie is wezen controleren en er daadwerkelijk overlast is vastgesteld en in een
rapport is vastgelegd, wordt aangemerkt als objectief bepaalde overlast voor de
(woon)omgeving.
Indien er sprake is van objectief bepaalde overlast voor de (woon)omgeving, dan kan
de burgemeester ervoor kiezen de exploitatievergunning voor het horecabedrijf met
terras nog één maal met een jaar te verlengen. Mocht in dat jaar opnieuw sprake zijn
van objectief bepaalde overlast voor de (woon)omgeving veroorzaakt door het terras,
dan wordt de exploitatievergunning voor het terras niet meer verlengd. Indien er geen
objectief bepaalde overlast is veroorzaakt door het horecabedrijf wordt de
exploitatievergunning voor het horecabedrijf vervolgens wel voor onbepaalde tijd
verleend.
Ten aanzien van de voorwaarden die ter bescherming van de woon- en leefsituatie in
de omgeving van het terras en de openbare orde aan de exploitatievergunning met
terras kunnen worden verbonden gelden de volgende uitgangspunten:
Uitgangspunten voorwaarden
 Het is niet toegestaan om bezoekers op het terras toe te laten buiten de in
de vergunning genoemde periode en tijden;
 De horecaondernemer is verplicht ervoor te zorgen dat het komen en gaan
van bezoekers op een ordentelijke manier plaats vindt;
 De horecaondernemer stelt al het mogelijke in het werk om geluidsoverlast
naar de omgeving te voorkomen. Zo is het onder meer verboden om
versterkte muziek op het terras ten gehore te brengen;
 De horecaondernemer zorgt ervoor dat (de omgeving van) het terras
binnen een in de vergunning te bepalen tijd wordt opgeruimd;
 Op het terras mogen geen dranken worden opgeslagen;
 De horecaondernemer moet ervoor zorgen dat het glaswerk van zijn
horecaonderneming niet buiten het terras worden gebruikt;
 Tijdens evenementen die plaatsvinden binnen een bepaalde straal rondom
het terras is het gebruik van plastic glazen verplicht;

Tijdig opruimen van (de omgeving van) het terras
12
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Om zo min mogelijk overlast richting de woon- en leefomgeving te veroorzaken is het
van groot belang dat de horecaondernemer het terras na sluitingstijd snel opruimt.
Dit betekent dat de ondernemer er voor moet zorgen dat het terras dagelijks binnen
een half uur na sluitingstijd van het terras is opgeruimd, schoongemaakt en geveegd.
Verder dient het terrasmeubilair binnen een half uur na sluitingstijd door middel van
kabels en kettingen aan elkaar te zijn vastgemaakt om verplaatsing daarvan te
voorkomen. De ondernemer heeft hierbij de keuze om het meubilair opgestapeld vast
te leggen of in de uitgestalde positie. Ook moet de omgeving van het terras binnen
een bepaalde straal binnen het genoemde half uur worden opgeruimd en moeten
binnen een bepaalde straal op de weg achtergebleven stoffen, voorwerpen of andere
materialen die afkomstig (kunnen) zijn van het terras worden verwijderd. Het is de
verantwoordelijkheid van de horecaondernemer dat zijn terras en de directe
omgeving daarvan schoon en opgeruimd zijn.
Indien een ondernemer geen geldige vergunning heeft voor het open stellen van zijn
terras in de winterperiode, dient hij er zorg voor te dragen dat alle meubilair en
overige objecten van het terras jaarlijks vóór 1 november van het terras zijn
verwijderd.
Ten aanzien van het nachtterras gelden verder nog de volgende specifieke
uitgangspunten:
Specifieke uitgangspunten nachtterras
 Een zelfstandig nachtterras is niet toegestaan;
 Een nachtterras mag alleen in de zomerperiode (van 1 maart tot 1 november)
worden geëxploiteerd;
 Een nachtterras mag slechts gedurende een aantal uren worden geëxploiteerd: in
de nacht van vrijdag- op zaterdag tot 1.00 uur, in de nacht van zaterdag- op
zondag tot 1.00 uur en op alle dagen van de week van 7.00 tot 9.00 uur.
De behoefte aan verruiming van de openingstijden voor het terras speelt gezien de
weersomstandigheden vooral in het zomerseizoen. Er is voor gekozen om de
mogelijkheid te bieden de openingstijden van het terras in de zomerperiode in de
ochtend twee uur te vervroegen en in het weekend van vrijdag op zaterdag en
zaterdag op zondag een uur te verlengen. Omdat de horecabedrijven in het
algemeen tot 2.00 uur geopend zijn, betekent dit dat de horecaondernemer er voor
moet zorgen dat zijn klanten het terras een uur eerder verlaten en vertrekken of,
indien gewenst, in de horecaonderneming hun verdere consumpties nuttigen. Het is
dan ook de verantwoordelijkheid van de horecaondernemer dat de klanten geen
gebruik maken van het terras of hun consumpties binnen opdrinken na sluitingstijd
van het terras.

3.3 Geen objectvergunningplicht
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Inleiding
Naast een exploitatievergunning voor het terras is een objectvergunning nodig voor
het gebruiken van een openbare plaats anders dan overeenkomstig de publieke
functie daarvan. Deze vergunning is echter niet verplicht als het gebruik van een
openbare plaats ten behoeve van een terras voldoet aan de door de burgemeester
vastgestelde nadere regels. Bij twijfel of een terras voldoet aan de nadere regels is
het altijd verstandig om bij de gemeente te informeren of voor het plaatsen van het
terras een objectvergunning nodig is.
Bescherming van de weg en omgeving
Ter bescherming van de weg en de omgeving daarvan heeft de burgemeester de
volgende uitgangspunten voor het terras vastgesteld:














de grenzen van het terras worden in overleg met de horecaondernemer
vastgesteld en alle meubilair en de objecten op het terras moeten binnen deze
grenzen worden geplaatst;
het terras is niet breder dan de gevel;
de op het trottoir aanwezige doorloopruimte voor voetgangers bedraagt minimaal
1,50 meter;
het terras moet direct aansluiten aan het horecabedrijf waartoe het behoort;
ingang(en) en nooduitgang(en) van het horecabedrijf moeten over de volledige
breedte vrij blijven van terrasmeubilair en overige obstakels;
straten en hulptoestellen die ten dienste staan van nood- en hulpdiensten
moeten altijd bereikbaar blijven voor deze nood- en hulpdiensten;
de aanwezigheid van het terras, het daarop geplaatste terrasmeubilair en andere
objecten mag geen enkel gevaar en/ of overlast opleveren voor de omgeving;
het terras mag tijdens een evenement, markt, kermis, andere festiviteit of
gebeurtenis van algemeen belang worden geplaatst, tenzij de burgemeester van
tevoren kenbaar heeft gemaakt dat dit niet mogelijk is;
alle vormen van open vuur op het terras zijn verboden;
aanwijzingen en verzoeken gedaan door of namens de burgemeester in het
kader van het algemeen belang, de openbare orde en veiligheid dienen strikt
door de exploitant te worden opgevolgd.

Ter toelichting op een aantal van de bovengenoemde uitgangspunten wordt het
volgende opgemerkt.

Grenzen terras in overleg bepalen
Omdat ieder terras zijn eigen specifieke kenmerken en locatie heeft, is ervoor
gekozen om de grenzen van het terras in overleg met de ondernemer vast te stellen.
Hierbij wordt ook gekeken naar obstakels zoals bomen of lantaarnpalen die zich op
of rond het terras bevinden. Indien er bijvoorbeeld een boom staat zal de voor het
terras beschikbare ruimte altijd worden gemeten vanaf het midden van de boom of
14
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vanaf het om de boom geplaatste hekje. Ook wordt rekening gehouden met de
aanwezigheid van lantaarnpalen. Dit kan consequenties hebben voor de afmetingen
van het terras.
Vrije doorloopruimte van 1,50 meter
Voetgangers (met of zonder kinderwagen) en minder validen moeten ongehinderd
van de stoep gebruik kunnen maken. Het is vanuit het oogpunt van de
(verkeers)veiligheid onwenselijk dat voetgangers door de aanwezigheid van een
terras op de rijbaan of het fietspad moeten lopen. Een veilige doorloopruimte is
voldoende breed indien mensen elkaar goed kunnen passeren. Daarnaast moet de
vrije doorloopruimte op het trottoir zonder obstakels zijn, dat wil zeggen vrij van
straatmeubilair, (winkel)uitstallingen en terrassen. Algemeen kan van een vrije
doorloopruimte worden gesproken indien deze minimaal 1,50 meter bedraagt.
Wanneer in de buurt van een terras dus bijvoorbeeld een lantaarnpaal is geplaatst,
dient aan één van de zijden van de lantaarnpaal een vrije doorloopruimte op het
trottoir aanwezig te zijn van minimaal 1,50 meter. Dat kan uiteraard consequenties
hebben voor de afmeting van het terras.
Het terras moet direct aansluiten aan het horecabedrijf
Het is niet toegestaan het volledige trottoir in te richten als terras, waarbij er
halverwege een vrije doorgang van 1,50 meter wordt aangehouden (het
zogenaamde gesplitste terras). Deze regel is gesteld omdat de vrije doorloopruimte
in deze situatie in de praktijk “dichtslibt” en daarmee gevaar voor de weggebruiker
kan ontstaan.
Op deze regel bestaan op dit moment slechts twee uitzonderingen: bij Bread and
Butter aan de Hof van den Houte 2 en bij het Witte Paard aan de Oude Bredaseweg
15 is een gesplitst terras aanwezig. Indien de ondernemers deze terrassen willen
handhaven, dient door hen een objectvergunning aangevraagd te worden. Bij de
beoordeling van deze aanvraag zal in ieder geval uitdrukkelijk worden gekeken naar
de vraag of de vrije doorloopruimte van minimaal 1,50 meter gehandhaafd kan
blijven. Hierbij wordt advies gevraagd aan de afdeling Stadsbeheer van de gemeente
en aan de plaatselijke politie. In het kader van de beoordeling van deze aanvraag
worden voorwaarden aan de vergunning verbonden die dienen ter bescherming van
de openbare ruimte, de verkeersveiligheid en het voorkomen en beperken van
overlast naar de omgeving. Een van de voorwaarden is het waarborgen van de vrije
doorgang van minimaal 1,50 meter.
In verband met de verkeersveiligheid is het ook niet toegestaan om een deel van het
terras aan de overzijde van de weg te plaatsen. Het personeel van het horecabedrijf
moet dan immers steeds de straat oversteken om het terras te kunnen bedienen.
Van dit uitgangspunt kan echter worden afgeweken als er sprake is van een rijweg
met eenrichtingsverkeer en na positief advies van de afdeling Stadsbeheer en de
plaatselijke politie. In dat geval moet er recht tegenover de gevel van het
horecabedrijf ruimte aan de overzijde van de weg beschikbaar zijn. Deze ruimte dient
niet voor een ander doel in gebruik te zijn (bijvoorbeeld fietsenrekken,
parkeermeters, lantaarnpalen, bankjes, nutsvoorzieningen en dergelijke). Is er
sprake van zo’n situatie, dan kan een objectvergunning worden aangevraagd waarbij
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de bovengenoemde aspecten worden beoordeeld. In dat kader kan de afmeting van
het terras aan de overzijde van de weg worden beperkt in het belang van een goede
bescherming van de openbare ruimte, de verkeersveiligheid en de bescherming van
de zich in die ruimte bevindende objecten, zoals bomen. Ook kunnen ter
bescherming van deze belangen voorwaarden aan de objectvergunning worden
verbonden.
Een terras wordt niet voor andermans gevel geplaatst. Dit is een belangrijke reden
voor het uitgangspunt dat terrassen direct moeten aansluiten aan het horecabedrijf.
Alle vormen van open vuur op het terras zijn verboden
Dit uitgangspunt is in het kader van de brandveiligheid, gevaar voor schade aan de
weg en het beperken van overlast naar de omgeving opgenomen. Dit betekent dat
op het terras onder meer geen gebruik mag worden gemaakt van BBQ’s,
gasbranders, buitenkeukens en vuurkorven. Kaarsen kunnen wel worden gebrand
mits het een waxinelicht betreft in een stevige houder die de kans op omvallen of
omstoten tot een minimum beperkt. Voor wat betreft het plaatsen van een barbecue
op het terras hebben ondernemers de mogelijkheid om een individueel verzoek in te
dienen. Dergelijke aanvragen worden aan de hand van de situatie ter plaatse
beoordeeld. Indien de situatie het toelaat kan onder het stellen van voorwaarden tot
vergunningverlening worden overgegaan.
Inrichtingseisen van het terras
Bij de inrichting van het terras worden met het oog op het welstandsaspect en het
voorkomen en beperken van overlast van het terras voor de gebruikers van de in de
nabijheid gelegen onroerende zaken de volgende uitgangspunten gehanteerd:











De uitstraling van het horecabedrijf en het terras dient eenduidig te zijn qua kleur
en reclame-uitingen;
Terrasschotten zijn maximaal 1,80 meter hoog en vanaf maximaal 1,00 meter
volledig transparant;
Plantenbakken zijn maximaal 1,00 meter hoog en inclusief beplanting maximaal
1,80 meter hoog;
Terrasschotten en plantenbakken zijn alleen toegestaan op de terrassen die
grenzen aan het horecabedrijf en mogen niet parallel aan de weg of bebouwing
worden geplaatst;
Parasols en zonneschermen zijn inklapbaar, overschrijden de afmetingen van
het terras niet en zijn op geen enkele wijze op of in de grond bevestigd;
Reclame-uitingen van de horecaondernemer en zijn sponsor zijn op het terras
slechts toegestaan op de volanten van de parasols en aan de binnenzijde van
het niet transparante deel van maximaal twee terrasschotten. Overige reclameuitingen zijn niet toegestaan.
Tappunten op het terras zijn slechts toegestaan, indien dit in het kader van een
evenement is toegestaan;
Op het terras is het toegestaan om borden of objecten te plaatsen voor het aanprijzen
van het horecabedrijf of het menu. Voor terrassen met een oppervlakte van maximaal 25
m2 is het toegestaan om een bord of object te plaatsen. Voor terrassen met een
oppervlakte tussen 25 m2 en 50 m2 is het toegestaan om maximaal twee borden of
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objecten te plaatsen. Op terrassen met oppervlakte van minimaal 50m2 mogen
maximaal drie borden of objecten worden geplaatst. Het plaatsen van borden of
objecten buiten het terras is niet toegestaan.

Advies welstandscommissie
Indien er ten aanzien van de genoemde uitgangspunten voor de inrichting van het
terras onduidelijkheid bestaat over de vraag of er aan deze eisen wordt voldaan,
wordt advies gevraagd aan de welstandscommissie van de gemeente Etten-Leur. Als
het advies luidt dat niet wordt voldaan aan de genoemde inrichtingseisen, wordt er
eerst beoordeeld of er (zo nodig na aanpassing van het terras) een objectvergunning
kan worden verleend. Is dat het geval dan wordt de ondernemer in de gelegenheid
gesteld een objectvergunning aan te vragen. Kan een objectvergunning niet worden
verleend, dan zal er handhavend worden opgetreden.
Evaluatie
Omdat het mogelijk is dat de beslissing om alleen nadere regels te stellen en/ of de
inhoud van de nadere regels tot onbedoelde (neven)effecten leidt, worden de nadere
regels twee jaar na inwerkingtreding van deze nota geëvalueerd. Verwezen wordt
naar hoofdstuk 5.

3.4 Overige uitgangspunten
Gebouwde terrassen
Deze nota is niet van toepassing op gebouwde terrassen.
Een gebouwd terras is een voor mensen toegankelijk overdekt geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte, waarin het horecabedrijf wordt voortgezet (bijvoorbeeld
een serre). Het gebouwde terras is aangebouwd aan een horecavestiging en is
gelegen op of aan de openbare weg. Bij een gebouwd terras gaat het om bouwen in
de zin van de Woningwet. In het kader van de bouwaanvraag wordt onder meer
gekeken naar eventuele strijd met het bestemmingsplan en de redelijke eisen van
welstand.
Een gebouwd terras valt onder de exploitatievergunning van het horecabedrijf. Het is
immers onderdeel van het horecabedrijf geworden. De sluitingstijden van het
horecabedrijf gelden in dat geval ook voor het gebouwde terras. Bij een gebouwd
terras gaat het ook niet om het in gebruik nemen van de openbare ruimte, zodat
hiervoor geen objectvergunning nodig is.
Een terras kan echter ook worden geplaatst in de vorm van een bouwwerk geen
gebouw zijnde (bijvoorbeeld een terras waarbij de bestrating wordt overdekt met
schermen die in of op de grond zijn bevestigd zonder wanden of een terras dat is
geplaatst op een soort vlonder voor het pand). Hoewel het bij een dergelijk bouwwerk
ook gaat om bouwen in de zin van de Woningwet en dus een bouwvergunning nodig
is, dient in dit geval wel een exploitatievergunning voor het terras te worden
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aangevraagd. Het terras is namelijk geen onderdeel van het horecabedrijf geworden.
Omdat er in dit geval wel sprake is van het in gebruik nemen van de openbare
ruimte, zijn de uitgangspunten zoals geformuleerd onder 3.3 hier wel van toepassing.
Voldoet het terras niet aan de uitgangspunten, dan moet voor dit terras een
objectvergunning worden aangevraagd.

Hoofdstuk 4.

Handhaving

4.1 Algemeen
Op korte termijn wordt een aanvang gemaakt met het
opstellen van een integraal handhavingsbeleidsplan. In dat
plan zal (ook) nader worden ingegaan op stappenplannen in
de handhavings- en sanctiestrategie van de terrassen. Omdat handhaving in het
kader van deze nota ook van belang is, wordt hieronder kort ingegaan op het toezicht
en het handhavingstraject dat in beginsel gevolgd wordt bij het constateren van
overtredingen die verband houden met een tot een horecabedrijf behorend terras.

4.2 Toezicht
Toezichthouders
Op de naleving van de voorschriften uit de APV en de DHW wordt op grond van de
APV respectievelijk de DHW toegezien door toezichthouders van de gemeente en de
politie, respectievelijk de ambtenaren van de Voedsel en warenautoriteit. Met het
toezicht op de naleving van de regels die direct dan wel indirect voortvloeien uit de
APV (algemene regels, beleidsregels en de vergunningvoorwaarden) zijn volgens
artikel 6:2 van de APV de medewerkers van de gemeentelijke afdelingen Vergunning
en Handhaving en Stadsbeheer belast. Enkele toezichthouders van Stadsbeheer zijn
tevens aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze laatste groep
heeft een “dubbele” pet op: ze zijn zowel toezichthouder als opsporingsambtenaar.
Daarnaast zijn opsporingsambtenaren van de politie eveneens aangewezen als
toezichthouder.
Controles
Om na te gaan of toepasselijke voorschriften worden nageleefd voeren de
toezichthouders incidenteel horecacontroles uit. Daarnaast geldt een “piepsysteem”:
indien er klachten komen over de exploitatie van een terras wordt het horecabedrijf
met terras onmiddellijk gecontroleerd en worden zo nodig maatregelen getroffen.

4.3 Handhavingstraject
Niet naleving van de voorschriften uit vergunningen dan wel overtreding van de APV
of overige toepasselijke wet- of regelgeving kan aanleiding geven tot het sturen van
een waarschuwing en/ of het toepassen van een bestuurlijke sanctie. Er zijn twee
soorten bestuurlijke sancties: de herstelsanctie en de bestraffende sanctie.
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Bij constatering van een overtreding wordt het navolgende handhavingstraject
gevolgd:
Waarschuwing
Indien een eerste keer wordt geconstateerd dat er sprake is van een overtreding
wordt eerst overleg met de overtreder gevoerd en getracht om te komen tot een
beëindiging van de overtreding. Indien de exploitant van de horecaonderneming en/
of organisator van een evenement niet persoonlijk aanwezig is wordt getracht
telefonisch contact op te nemen om hem op de hoogte te stellen van de
geconstateerde overtreding en te bekijken of de overtreding opgeheven kan worden.
Lukt dat niet, dan wordt aan de overtreder een mondelinge waarschuwing gegeven
om de overtreding direct op te heffen. De waarschuwing wordt zo spoedig mogelijk
schriftelijk bevestigd. Wordt aan deze waarschuwing geen gehoor gegeven of is er
sprake van recidive, dan zal met een herstelsanctie worden opgetreden.
Herstelsanctie
Doel van een herstelsanctie is de overtreder te bewegen de onrechtmatige situatie
geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken of te beëindigen, herhaling van de
overtreding te voorkomen, dan wel de gevolgen van de overtreding weg te nemen of
te beperken.
Een van de herstelsancties is de last onder dwangsom. Deze wordt opgelegd aan de
overtreder, in principe is dat de exploitant van de horecaonderneming en/ of de
organisator van een evenement. Deze heeft het namelijk in zijn macht de last onder
dwangsom uit te voeren of na te komen. De dwangsom kan worden opgelegd per
overtreding, per tijdseenheid of per bedrag ineens. Afhankelijk van de soort
overtreding wordt de soort dwangsom bepaald. Zo ligt het voor de hand om in geval
de voorschriften regelmatig worden overtreden (recidive) een dwangsom per
overtreding te bepalen. De hoogte van de dwangsom dient in redelijke verhouding te
staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van het
opleggen van de dwangsom.
Indien blijkt dat van de opgelegde dwangsom onvoldoende “dreiging” uitgaat, kan
deze worden ingetrokken en een nieuwe dwangsombeschikking met een hoger
bedrag aan te verbeuren dwangsommen worden genomen. De wet vereist dat in de
beschikking ook een maximaal te verbeuren eindbedrag wordt genoemd. Na het
verbeuren van het maximum aan dwangsommen kan nog een nieuwe last onder
dwangsom of een last onder bestuursdwang worden opgelegd.

Intrekken (deel) van de vergunning
Indien er ondanks waarschuwingen en/ of een opgelegde last onder dwangsom en/
of bestuursdwang sprake blijft van overtreding van de voorschriften uit de aan de
exploitant verleende vergunning, wordt deze vergunning geheel of gedeeltelijk
ingetrokken. De basis hiervoor ligt in artikel 1:6 van de APV. Om het terras
daadwerkelijk te sluiten wordt vervolgens een last onder bestuursdwang opgelegd.
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De bestraffende sanctie
In tegenstelling tot de herstelsanctie beoogt de bestraffende sanctie de overtreder
leed toe te brengen. Deze sanctie kan naast de herstelsanctie worden gegeven.
Het overtreden van de APV en/ of de voorwaarden van de terrasvergunning is
strafbaar gesteld in artikel 6:1 van de APV. Een dergelijke overtreding wordt gestraft
met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede
categorie. De politie kan altijd proces-verbaal opmaken, indien er zonder of in strijd
met de vergunning of in strijd met de algemene regels een terras is gerealiseerd c.q.
wordt geëxploiteerd. Dit proces-verbaal wordt vervolgens gestuurd aan de Officier
van Justitie die zal besluiten of hij tot verdere vervolging over gaat.
Welke van de bovengenoemde sancties wanneer wordt gebruikt is afhankelijk van de
situatie en de overtreding.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen
5.1 Evaluatie
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Deze nota wordt twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. Als uit de evaluatie blijkt
dat de nota leidt tot onbedoelde (neven)effecten, dan zullen zo spoedig mogelijk
aanvullende regels worden gesteld en/ of anderszins maatregelen worden getroffen.
Ten aanzien van de nadere regels kan na evaluatie besloten worden om alsnog
locaties en/ of horecabedrijven aan te wijzen waar de objectvergunningplicht geldt,
dan wel meer of minder nadere regels te stellen en/ of op een andere wijze
maatregelen worden getroffen.

5.2 Hardheidsclausule
In de gevallen waarin deze nota niet voorziet, beslist het bevoegde bestuursorgaan.
Het bevoegde bestuursorgaan kan een of meer beleidsregels buiten toepassing laten
of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan in een individueel geval leidt tot
een onbillijkheid van overwegende aard.

5.3 Overgangsregeling
In deze nota zit een aantal nieuwe en/ of aangepaste regels. Voor sommige
horecazaken kan dit gevolgen hebben voor de exploitatie van het terras. Daarom is
besloten een overgangstermijn van twee jaar te stellen. Dat wil zeggen dat twee jaar
na vaststelling van dit beleid of eventuele wijzigingen daarvan bepaalde situaties niet
meer zijn toegestaan en daarom verwijderd en/ of aangepast moeten worden. Deze
overgangsregeling geldt alleen voor zover de betreffende horecaonderneming al in
het bezit is van een rechtsgeldige vergunning voor de genoemde situatie en voor
zover de met dit terrassenbeleid strijdige situatie geen gevaar oplevert voor de
(verkeers)veiligheid. Hier wordt expliciet gedoeld op de vrije doorloopruimte op het
trottoir van minimaal 1,50 meter die bij een aantal van de horecaondernemingen
momenteel niet aanwezig is. Deze afwijking van het terrassenbeleid valt in verband
met de gevaarzetting niet onder de overgangsregeling. De eis van minimaal 1,50
meter vrije doorgang gaat dus direct na inwerkingtreding van deze nota gelden.
De termijn van twee jaar is een redelijke termijn en geeft de ondernemers de
mogelijkheid om hun exploitatie zo nodig aan te passen. Indien een bestaande
horecaonderneming wordt overgedragen blijft de overgangstermijn van kracht. Dit
betekent dat alle situaties binnen twee jaar na vaststelling van dit beleid tegelijkertijd
zijn aangepast.

5.4 In werkingtreding
Dit terrassenbeleid treedt in werking op 1 juni 2011.
De burgemeester van Etten-Leur,
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Mw. H. van Rijnbach-de Groot
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