Terrasbeleid Hattem
2016
Inleiding
Het terrassenbeleid in Hattem valt in twee delen uiteen:
1. Het beleid voor het exploiteren van een gevelterras direct voor de voor- of zijgevel van een
horecabedrijf;
2. Het beleid voor het exploiteren van een middenterras op het Marktplein en het Kerkplein;

1. Juridisch kader
In de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Hattem (APV) wordt in artikel 2.25, lid 3
een begripsomschrijving van een terras weergegeven: een terras in de zin van deze paragraaf is een
buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- en/of
zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken
en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid en/of verstrekt.” In het zesde lid van
artikel 2.26 van de APV is vastgelegd dat de burgemeester beslist in het geval van een
vergunningaanvraag die betrekking heeft op een of meer bij het horecabedrijf behorende terrassen
voor zover deze zich op de weg bevinden over de ingebruikneming van die weg ten behoeve van het
terras.
Bevoegdheid verlenen vergunning
Ingevolge artikel 160 van de Gemeentewet berust het dagelijks bestuur van de gemeente bij het
college voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast. Indien
het een terrasvergunning betreft behorend bij een horecabedrijf voor zover die zich bevindt op de
weg (in de zin van de APV) is de burgemeester het bevoegde orgaan.

2. Gronden waar terrassen geëxploiteerd mogen worden.
Een gevelterras voor de voor- of zijgevel van een horecabedrijf
Op verzoek van een exploitant kan vergunning worden verleend om een terras te exploiteren voor de
voorgevel (en eventueel zijgevel) van het horecabedrijf. De exacte plaatsbepaling en grootte van het
terras wordt per aanvraag beoordeeld aan de hand van de lokale situatie en de benodigde
verkeersruimte.
Een middenterras op het Marktplein en Kerkplein
Marktplein
Middenterrassen op het Marktplein kunnen enkel worden ingenomen door de exploitant van een
horecabedrijf:
 dat voldoet aan de eisen van de Drank- en horecawet,
 dat direct grenst aan en zicht heeft op het Marktplein (en dus gevestigd is in één van de
panden: Markt 3 tot en met 7, Kerkstraat 2 , Markt 8, 10 of Kruisstraat 1) én zijn
toiletvoorziening beschikbaar stelt aan zijn terrasgebruikers.
Het Marktplein is verdeeld in drie middenterrassen (zie bijlagen indeling terrassen Marktplein).
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De mogelijkheid bestaat om een vierde middenterras in te nemen op het Marktplein, waarbij de
middenterrassen naar evenredigheid verdeeld worden in twee terrassen aan de zijde van Markt 3-7
en twee terrassen aan de zijde van de Kerkstraat 2/Markt 8/Kruisstraat 1. Dit betekent dat ten
behoeve van de panden Markt 3-7 maximaal twee middenterrassen worden uitgeven. Dit geldt ook
voor de panden Kerkstraat 2/Markt 8, 10/Kruisstraat 1, ten behoeve van deze panden worden ook
maximaal twee middenterrassen uitgegeven.
De vergunningen voor de middenterrassen het Marktplein zijn pand-gebonden. Dit betekent dat
indien een horecabedrijf wordt beëindigd de nieuwe uitbater het eerste recht heeft om een
bestaand middenterras over te nemen. Indien gedurende een jaar na beëindiging van het
horecabedrijf dit recht niet wordt geclaimd door middel van het aanvragen van een terrasvergunning
zal dit middenterras opnieuw worden uitgegeven/verdeeld.
Het vierde middenterras kan slechts worden ingenomen indien hiertoe vóór 1 januari een vergunning
is aangevraagd. Nadien ingediende aanvragen tot inname van het vierde middenterras worden
automatisch doorgeschoven naar het volgend kalanderjaar.
De middenterrassen op het Marktplein kunnen gedurende een tiental nader aan te wijzen dagen niet
(volledig) worden geëxploiteerd vanwege het ontplooien van activiteiten door derden op het
Marktplein. Op die dagen geldt of een aangepaste terrasindeling, of het middenterras moet dan
geheel verwijderd worden.

Kerkplein
Op het Kerkplein kan in totaliteit één middenterras worden gerealiseerd. Het middenterras op het
Kerkplein wordt ingenomen door de exploitant van het horecabedrijf dat gevestigd aan het Kerkplein
16.
Het middenterras op het Kerkplein kan gedurende een tiental nader aan te wijzen dagen niet
(volledig) worden geëxploiteerd vanwege het ontplooien van activiteiten door derden op het
Kerkplein.

3. Periode waarin het terras geëxploiteerd mag worden:
Een gevelterras voor de voor- of zijgevel van een horecabedrijf.
Terrasvorming is in beginsel het gehele jaar door mogelijk.
Middenterras op het Marktplein
Op het Marktplein geldt voor de middenterrassen dat er een onderscheid wordt gemaakt in
zomerterrassen en winterterrassen. De zomerterrassen mogen worden ingenomen van 1 april tot 1
november. Van 1 november tot 1 april geldt de winterindeling van de terrassen. Zie bijlagen indeling
zomerterrassen en winterterrassen Marktplein

Kerkplein
Op het Kerkplein mag het middenterras worden ingenomen van 1 april tot 1 november.
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4. Vergunningsprocedure
Een vergunning voor de exploitatie van een terras dient schriftelijk te worden aangevraagd.
Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar dat op www.hattem.nl te vinden is. Dit formulier
dient volledig ingevuld te worden en vergezeld te gaan van een situatietekening van het gewenste
terras. De aanvragen worden getoetst aan de wettelijke criteria en het terrasbeleid. Binnen acht
weken na dagtekening van de aanvraag zal, indien de aanvraag voldoet aan alle wettelijke criteria en
het terrasbeleid, de terrasvergunning worden afgegeven en toegezonden aan de aanvrager. De
vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend en is exploitant gebonden. Vergunninghouders
verplichten zich tot inname van het terras.

5. Openingstijden terrassen
In artikel 2.29 lid 4 APV is vastgelegd dat het de houder van een bij een horecabedrijf behorend
terras verboden is op het terras dranken, etenswaren en/of rookwaren te verstrekken of aldaar
bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 00.00 en 07.00 uur.
In aanvulling van deze APV-bepaling kunnen, door of namens het college dagen of dagdelen worden
aangewezen tijdens welke geen terras mag worden ingericht.
Aanvullende regels openingstijden middenterrassen op het Markt- en Kerkplein.
Op het moment dat de middenterrassen gesloten zijn dienen de parasols ingeklapt te zijn.
Op zondag mogen de middenterrassen op het marktplein uitsluitend geopend zijn na 12.00 en tot
00.00 uur. Daarvoor en daarna dient het terras voor het publiek te zijn gesloten en zijn de parasols
ingeklapt en de stoelen schuin tegen de tafels geplaatst, zodat er geen plaats kan worden genomen
op het middenterras.
Daarnaast kunnen, door of namens het college dagen of dagdelen worden aangewezen tijdens welke
er geen of slechts een gedeeltelijk middenterras mag worden ingericht. Van dat recht kan, bij
terrasvorming op het Marktplein, gebruik worden gemaakt in geval een bruiloft, in de Grote of
Andreaskerk te houden begrafenis- dan wel rouwdiensten.
Op koningsdag mogen de middenterrassen pas na de aubade (na 10.00 uur) worden opgesteld. Dit
houdt in dat alle meubilair en ook de parasols geheel verwijderd dienen te zijn van het Marktplein en
pas na 10.00 uur weer mogen worden teruggeplaatst.
Tijdens de landelijke dodenherdenking op 4 mei dient het middenterras op het Marktplein vanaf
17.00 uur geheel ontruimd te zijn. Dit houdt in dat alle meubilair en ook de parasols geheel
verwijderd dienen te zijn van het Marktplein.
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6. Inrichting van het terras
Om de doorstroming van de hulpdiensten, het bevoorradings- en het voetgangersverkeer te
waarborgen zijn er voorwaarde in de terrasvergunning opgenomen voor de inrichting van een terras.
Uiterlijk aanzien van het gevelterras voor de voor- of zijgevel van een horecabedrijf.
Een terras dient een bijdrage te leveren aan de openbare ruimte en dient geen afbreuk te doen aan
de architectuur van het bijbehorende pand dan wel de belendende panden noch aan het straat- en
stadsbeeld ter plaatse. Een terras mag in beginsel alleen bestaan uit meubilair zoals tafels, stoelen,
parasols, windschermen (maximaal 1.50 meter hoog, geheel doorzichtig en maximaal 2.00 meter
lang), een buffettafeltje en afvalbakken. Het koppelen van windschermen is niet toegestaan. Het
plaatsen van tap- en koelinstallaties, vitrines, ijskarretjes, reclameborden en dergelijke is niet
toegestaan. Het uiterlijk aanzien van het terras moet voldoen aan redelijke eisen van welstand.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is de handhaving van de zichtlijnen. De welstandscommissie adviseert
of het terras voldoet aan redelijke eisen van welstand. De burgemeester besluit of het advies van de
welstandscommissie gevolgd wordt en of de terrasvergunning verleend kan worden.
Uiterlijk aanzien van middenterrassen op het Marktplein en Kerkplein
Het Markt- en Kerkplein zijn openbare ruimten, ook als het terras is opgesteld. Om het gevoel van
openbaarheid te garanderen moet het uiterlijk aanzien van de terrassen voldoen aan redelijke eisen
van welstand. Om richting te kunnen geven aan het uiterlijk aanzien van de terrassen op het
Marktplein en het Kerkplein is een toolbox opgesteld. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de
handhaving van de zichtlijnen. Parasols mogen daarom alleen binnen de aangegeven zones worden
geplaatst. De welstandscommissie adviseert, mede aan de hand van deze toolbox, of het terras
voldoet aan redelijke eisen van welstand. De burgemeester besluit of het advies van de
welstandscommissie gevolgd wordt en of de terrasvergunning verleend kan worden.

7. Opslag terrasmeubilair
Gedurende het terrasseizoen is het voor alle terrasvergunninghouders toegestaan het
terrasmeubilair na sluitingstijd buiten te laten staan. Voor de middenterrassen op het Marktplein en
Kerkplein geldt dat al het terrasmeubilair, dus ook de parasols, na het terrasseizoen (1 april – 1
november) van het Marktplein moet worden verwijderd.

8. Muziek
Op de terrassen mag geen muziek ten gehore worden gebracht. Deze voorwaarde zal aan de
vergunning verbonden worden.

9. Evenementen en middenterrassen
Het gebruik van een middenterras mag een ander gebruik van de openbare ruimte niet in de weg
staan. Indien blijkt dat het betreffende middenterras de uitvoer van een evenement “in de weg
staat”, wordt de verleende terrasvergunning voor het middenterras tijdelijk opgeschort voor de duur
van het betreffende evenement. Indien een middenterras onderdeel uitmaakt van het evenement is
van de hierboven genoemde schorsende werking vanzelfsprekend geen sprake.
Jaarlijks mag maximaal tienmaal gebruik gemaakt worden van dit recht waarbij een andere indeling
van de middenterrassen aan het Markt-, dan wel, Kerkplein zal worden doorgevoerd.
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10. Handhaving
Indien een terras wordt geëxploiteerd zonder vergunning of in strijd met de voorwaarde uit de
vergunning kan tot handhaving worden overgegaan.
Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet zijn de burgemeester en het college bevoegd tot
handhaving. De middelen die daarbij gebruikt worden zijn bestuursdwang (artikel 5:21 Algemene wet
bestuursrecht) en het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 5:32 Algemene wet
bestuursrecht).

11. Leges en precario
Er dient een precariobelasting te worden betaald indien gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond.
De precario wordt geheven op grond van de Verordening precariobelasting.

12. Overgangsrecht
In dit beleid worden regels geformuleerd die tot doel hebben te komen tot een effectieve en
efficiënte behandeling van vergunningaanvragen en de handhaving van deze regels. Het zijn
uiteraard algemene uitgangspunten voor het handelen. Dit impliceert dat er altijd bijzondere
omstandigheden kunnen zijn die in een concreet geval tot een andere dan de hier beschreven
aanpak leiden. Of, om het in de termen van artikel 4:84 van de Algemenen wet Bestuursrecht te
formuleren: “Het bestuursorgaan handelt in overeenstemming met de beleidsregel, tenzij dat voor
een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden
onevenredig zijn in verhouding met de beleidsregel te dienen doelen. “

13. Intrekking oud terrasbeleid
Het Terrasbeleid binnenstad Hattem 2013, vastgesteld bij besluit van 16 april 2013 wordt
ingetrokken.

14. Citeertitel
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Terrasbeleid Hattem 2016’

15. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld door burgemeester van Hattem op 31 mei 2016.

De burgemeester van Hattem

J.W. Wiggers
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