“BELEIDSREGELS TERRASSEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2017”
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De burgemeester van Schouwen-Duiveland en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor
zover het zijn bevoegdheden betreft;
gelet op artikel 2:10 en artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente SchouwenDuiveland 2015 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat het in het kader van de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en uit
een oogpunt van openbare orde, in het belang van de bruikbaarheid of een doelmatig en veilig gebruik van
de weg en het doelmatig beheer en onderhoud daarvan, alsmede de redelijke eisen van welstand in relatie
tot de omgeving, wenselijk is regels te stellen voor het hebben en houden van terrassen op of aan de weg
of op een openbare plaats;
besluiten:
vast te stellen de “Beleidsregels terrassen gemeente Schouwen-Duiveland 2017”.

Afdeling 1 Inleidende bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. Apv: de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland;
b. vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 2:28 derde lid van de Apv;
c. horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of
rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf
wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek,
buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras
en andere aanhorigheden;
d. terras: een buiten de besloten ruimte van een openbare 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;
e. incidenteel terras: een terras dat slechts tijdens en ten behoeve van een evenement wordt
ingericht en geëxploiteerd;
f. overdekt terras: een terras dat aan maximaal twee zijden en de bovenzijde wordt omgeven door
een afscherming. In elk geval is hier sprake van als voor de afscherming een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd is;
g. verwarmd terras; een terras waar op enig moment verwarming aanwezig is;
h. terrasmeubilair; alle attributen die op het terras worden geplaatst ten behoeve van de exploitatie
van het terras. Dat zijn in ieder geval: stoelen, banken, tafels, menuborden, plantenbakken,
parasols en bestekkasten;
i. ondersteunende horeca: een gelegenheid waarbij het doel van de ondernemer niet primair gericht
is op het verstrekken van consumptieve goederen, maar slechts ter ondersteuning van de
hoofdactiviteit;
j. verkoopvloeroppervlakte: de verkoopruimte, dat wil zeggen het voor het winkelend publiek
toegankelijke deel van een detailhandelsbedrijf, inclusief de etalages en de ruimte achter de
toonbanken en kassa’s;
k. openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder de weg als bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet en wat de Apv onder artikel 1.1 daaronder
verstaat;
l. openbare inrichting: zoals bedoeld in artikel 2:27 Apv;
m. weg: de weg als bedoeld in artikel 1 eerste lid onder b van de Wegenverkeerswet;
n. rijbaan: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, ofwel elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden
en de fiets/bromfietspaden;
o. aanloopstraat of –route Zierikzee: die straat of route in Zierikzee waar loopstroken zijn gecreëerd
om het publiek naar het kerngebied te leiden, een en ander zoals in de Visie openbare ruimte
kerngebied Zierikzee is verwoord;
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p. kerngebied Zierikzee: die straten, pleinen of routes in Zierikzee waarin de bedrijvigheid of winkels
overheersend zijn, een en ander zoals in de Visie openbare ruimte kerngebied Zierikzee is
verwoord;
q. KLIC-melding: de verplichte melding over de ligging van eventuele kabels en leidingen op de
graaflocatie bij het Kadaster;
r. beeldkwaliteitsplan: een samenhangend pakket van aanbevelingen en/of richtlijnen voor het
versterken van de ruimtelijke kwaliteit in een bepaald gebied;
s. kermislocaties; die locaties die in het kermisbeleidsplan voor de kermissen zijn aangewezen.

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Terrassen op een openbare plaats vallen onder de werkingsfeer van deze beleidsregels, waaronder ook
terrassen op eigen grond en bij ondersteunenden horeca.
2. Terrassen grenzend aan de binnenruimte van een strandpaviljoen vallen niet onder deze beleidsregels.
3. Terrassen op het strand vallen wel onder deze beleidsregels, met dien verstande dat de burgemeester
rekening houdt met het bepaalde in de beleidsnota ‘Cafetariamodel strandpaviljoens’ en de Welstandsnota
Schouwen-Duiveland.
Afdeling 2 Vergunning
Artikel 3 Vergunningplicht
Indien de vergunningaanvraag (mede) betrekking heeft op een terras op een
openbare plaats, beslist de burgemeester ingevolge artikel 2:28 van de Apv en in afwijking van artikel 2:10
van de Apv, over de ingebruikneming van die openbare plaats ten behoeve van het terras.
Artikel 4 Aanvraag en besluit
1. De aanvraag dient te worden gesteld op een standaardformulier of via de beschikbare digitale
aanvraagprocedure die van gemeentewege algemeen verkrijgbaar of beschikbaar is.
2. De burgemeester beslist met toepassing van artikel 1:2 van de Apv in principe binnen 8 weken nadat
een ontvankelijke aanvraag is ingediend.
3. Indien nodig, bijvoorbeeld als de bibobprocedure een extra behandeltijd vergt, kan de beslistermijn
worden verlengd naar een redelijke andere beslistermijn.
4.Indien naast de terrasvergunning ook een omgevingsvergunning benodigd is, beslist het college van
burgemeester en wethouders, met toepassing van artikle 3:9 Wabo, in principe binnen 8 weken nadat een
ontvankelijke aanvraag is ingediend.
5.De beslistermijn in lid 4 kan met ten hoogste 6 weken worden verlengd.
Artikel 5 Looptijd
1. Een vergunning geldt voor onbepaalde tijd, tenzij de burgemeester met het oog op de belangen die
artikel 2:28 van de Apv beoogt te beschermen, besluit tot het verstrekken van een vergunning voor
bepaalde tijd.
2. De vergunning is persoonsgebonden en locatiegebonden.
3. Indien de aanvrager hierom verzoekt, kan de burgemeester besluiten tot het verlenen van een
incidentele vergunning ten behoeve van een evenement voor maximaal 3 aaneengesloten dagen.
Artikel 6 Intrekking en wijziging
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 van de Apv kan de burgemeester de vergunning intrekken of
wijzigen op gronden die zijn genoemd in artikel 2:10 eerste lid, artikel 2:28 tweede en vierde lid van de Apv
en artikel 3 lid 1 van de wet Bibob.
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Artikel 7 Weigering
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 van de Apv kan de burgemeester de vergunning weigeren op de
gronden die zijn genoemd in artikel 2:10 eerste lid, artikel 2:28 tweede en vierde lid van de Apv en artikel 3
lid 1 van de wet Bibob.
Artikel 8 Voorschriften
1. De burgemeester respectievelijk het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de woon- en
leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en uit een oogpunt van openbare orde respectievelijk de
bruikbaarheid van de weg, het doelmatig en veilig gebruik van de weg, het doelmatig beheer en onderhoud
van de weg, alsmede de redelijke eisen van welstand in relatie tot de omgeving, aan een vergunning de
volgende voorschriften verbinden:
a. Het terras moet worden opgesteld zoals aangegeven op de bij de vergunning gevoegde en
gewaarmerkte situatietekening. De oppervlakte die is ingetekend mag niet worden overschreden.
b. Het terras dient te voldoen aan de redelijke eisen van welstand zoals opgenomen in bijlage 2 van
deze beleidsregels.
c. Ingeval de burgemeester dit met het oog op een doelmatig onderhoud en gebruik van de weg of in
het belang van de openbare orde vordert, dient het terras geheel of gedeeltelijk te worden
ontruimd.
d. Het terras en de omgeving van het terras worden door de vergunninghouder voortdurend schoon
en in een behoorlijke staat van onderhoud gehouden.
e. Het is toegestaan op het terras één of meerdere buitentappunten in te richten.
f. Glaswerk en dranken mogen zich niet buiten het terras bevinden.
g. Terrasoverkappingen en parasols die tijdens de uren dat het terras niet wordt geëxploiteerd buiten
staan, dienen ingeklapt en/of opgedraaid te worden.
h. Het ten gehore brengen van muziek op het terras is toegestaan binnen de grenzen van de
voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
i. Indien zich onder het terras kabels, leidingen of rioleringen bevinden, of deze daar moeten worden
aangelegd en de daarop rechthebbende daaraan noodzakelijke werkzaamheden moet verrichten,
dient het terras na aanzegging door de rechthebbende ontruimd te worden en dienen eventueel
aanwezige belemmerende windschermen en poeren te worden verwijderd, alles door en op kosten
van de KLIC-melder.
j. Brandkranen dienen vrij toegankelijk te zijn voor hulpverleningsdiensten.
k. De opstelling van het terras dient zodanig te zijn dat ontvluchting via de (nood)uitgangen niet
gehinderd wordt.
l. De plantenbakken en het menubord op het terras mogen geen belemmering vormen voor derden
zoals voetgangers, fietsers en ander verkeer. Ze staan dan ook binnen de terrasgrenzen.
m. De vergunninghouder dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te
voorkomen dat de gemeente of derden door het gebruik maken van de vergunning enige schade
lijden. De kosten van herstel van gemeente-eigendommen zullen bij de vergunninghouder in
rekening worden gebracht.
n. Indien op een terras gebruik wordt gemaakt van een tentdoek of tentzeil met een oppervlakte van
ten minste 25 m² en er geen sprake is van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk, dan is in
het kader van brandveiligheid NTA 8020-40 van toepassing.
o. Terrasverwarming is toegestaan, mits die voldoet aan de eisen van brandveiligheid en de
milieuregelgeving.
p. Terrassen op de kermislocaties van de gemeentelijke kermissen, die na vaststelling van de
beleidsregels terrassen gemeente Schouwen Duiveland 2017 van een terrasvergunning zijn
voorzien, dienen ten behoeve van de opbouw, afbouw en exploitatie van de kermissen te worden
verwijderd.
q. Het bevoegd bestuursorgaan kan eisen dat bij een evenement de terrassen op de beoogde
evenementlocatie worden verwijderd.
2. Ingevolge artikel 1:4 eerste lid van de Apv kan het bevoegde bestuursorgaan aan de vergunning andere
voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en beperkingen mogen slechts strekken tot
bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist.
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Afdeling 3 Situering en inrichting terrassen
Artikel 9 Situering en locatie
1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een vergunning voor een terras of een uitbreiding daarvan
worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
a. Een terras is in beginsel slechts toegestaan voor en ter breedte van het bij de vergunninghouder in
gebruik zijnde (horeca)pand. Het terras kan zijn gescheiden van de gevel van de horeca-inrichting.
b. Indien sprake is van een incidenteel terras of als de inrichting van het desbetreffende gebied dit
noodzakelijk maakt kan van de regeling onder artikel 9 lid 1 sub a worden afgeweken door
bijvoorbeeld aan de zijkant of achterzijde van het horecabedrijf of aan de overzijde van de weg
een terras te exploiteren.
c. Indien aan de openbare weg geen terras van een redelijke omvang kan worden gerealiseerd kan
aan de achterzijde op eigen terrein een terras worden ingenomen als daarmee de belangen van
omwonenden niet onevenredig worden geschaad.
d. De afstand van het terras tot de rijbaan heeft een breedte van tenminste 1,5 meter. Bij terrassen
aan de loopstroken van de aanloopstraten in Zierikzee mag deze een meter zijn.
e. Indien de weg ter plaatse weinig gemotoriseerde verkeersdruk kent kan van sub d worden
afgeweken. Voetgangers mogen echter door het terras niet de rijbaan op worden gedwongen.
f. Er mogen door de aanwezigheid van een terras geen belemmeringen ontstaan voor de
omliggende percelen.
g. Het is niet mogelijk om een terras op eigen grond in een woonwijk te exploiteren, als aannemelijk
is dat redelijkerwijs overlast voor de direct omliggende percelen zou ontstaan.
h. Er mag geen terras worden ingenomen direct voor de gevel van particuliere woningen.
i. Een terras mag niet worden geplaatst op een openbare parkeerplaats, tenzij deze parkeerplaats
wordt gecompenseerd middels een onmiskenbaar openbare parkeerplaats aan dezelfde weg als
de oorspronkelijke parkeerplaats en binnen een afstand van 150 meter of middels een financiële
compensatie.
j. Voor een terras bij ondersteunende horeca geldt dat het terras niet groter mag zijn dan 50% van
de verkoopvloeroppervlakte die binnen in gebruik is als horecanevenactiviteit, met een maximale
oppervlakte van 25 m². Indien op basis van dit uitgangspunt geen terras mogelijk is, mag een
terras van maximaal 10 m² worden geëxploiteerd.
Artikel 10 Inrichting
1. De inrichting van een terras dient te voldoen aan de redelijke eisen van welstand zoals opgenomen in
bijlage 2 van deze beleidsregels, de normen in het beeldkwaliteitsplan van de betreffende kern en de
ruimtelijke eisen van het betreffende bestemmingsplan.
2. Bij het verlenen van een incidentele terrasvergunning kan het bevoegde bestuursorgaan besluiten af te
wijken van de in bijlage 2 genoemde welstandscriteria en de ruimtelijke eisen van het betreffende
bestemmingsplan.
Afdeling 4 Slotbepalingen
Artikel 11 slotbepalingen
1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van …………….
.
2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels terrassen gemeente SchouwenDuiveland 2017”.
3. Bij inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de “Beleidsregels terrassen gemeente SchouwenDuiveland 2012” ingetrokken.

Vastgesteld door de burgemeester van Schouwen-Duiveland, voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
op ………..

G.C.G.M. Rabelink
burgemeester
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Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, voor zover
het zijn bevoegdheid betreft, in haar vergadering van ……….

M.K. van den Heuvel
secretaris

G.C.G.M. Rabelink
burgemeester
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