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1.

INLEIDING

Buiten staat het gebruik van de openbare ruimte onder druk. Wie en wat mag waar in de
straat? Een geordend gebruik van de openbare ruimte, dat is in een drukker wordende
gemeente Veere belangrijk. De huidige regels zijn niet eenduidig en lastig te handhaven.
In de afgelopen periode is een eerste aanzet gedaan voor het actualiseren van de regels
voor terrassen. In 2019 groeit de behoefte aan nieuw beleid voor de plaatsing van
terrassen.
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2.

TERRASSEN

Terrassen zijn een essentieel onderdeel van een levendige kern. Met het afgeven van een
exploitatievergunning (of een vrijstelling) regelt de burgemeester de ligging, de afmeting
en de openingstijden van een terras. Maar aantrekkelijke terrassen zijn meer dan alleen
die onderdelen.
De vormgeving, aankleding en uitstraling hebben een groot effect op het woon- en
leefklimaat. Daarom geldt in de gemeente Veere een regeling voor terrassen. De regeling
is gebaseerd op twee uitgangspunten:
-

Balans in gebruik: het terras moet rekening houden met de andere functies van
de openbare ruimte. Vrije ruimte is gewaarborgd en terrasmeubilair en –objecten
blijven binnen de afmetingen van het terras;
Een open en gastvrije terrascultuur: het terras maakt deel uit van de openbare
ruimte, nodigt uit tot gebruik door bewoner en bezoeker. Het terras draagt bij aan
een ordentelijk straatbeeld en verrommeling wordt voorkomen.

Balans in gebruik
Terrassen brengen levendigheid in het openbaar gebied. Uiteraard moet dit gebied
gedeeld worden met de andere gebruikers; winkelend publiek, bewoners en bezoekers,
maar ook met groenvoorzieningen, parkeerplaatsen, fietsbeugels en andere objecten.
Obstakelvrije loopruimte
Om de doorstroming te garanderen denken we goed na over de ligging van het terras en
is een obstakelvrije loopruimte van minimaal 1,5 meter noodzakelijk. Deze doorgang
moet altijd vrij zijn van mededelingenborden, menustandaarden, maar ook
straatmeubilair zoals bankjes en prullenbakken. Alleen puntvernauwingen, zoals bomen,
verkeersborden en lantaarnpalen kunnen een uitzondering bieden, mits de doorgang op
die plekken niet krapper is dan 1,0 meter én verkeerskundig positief wordt beoordeeld
door de gemeentelijk verkeerskundige.
Vrije doorgang voor hulpdiensten, fietsers en gemotoriseerd verkeer
Het terras heeft een duidelijke relatie met de inrichting van de onderneming. De grote
van het terras moet worden afgestemd op het ruimtelijk karakter van de straat. Om een
evenwichtig gebruik van de straat en trottoir te realiseren blijft er minimaal 4,80 meter
vrije doorgang over voor de hulpdiensten, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Bij
eenrichtingsverkeer is de vrije doorgang minimaal 3,85 meter.
Voetgangersgebieden
Bij voetgangersgebieden en/of autoluwe gebieden, zoals in de Langstraat in Zoutelande
en de Markt in Veere geldt een totale vrije doorgang van minimaal 4,80 meter. De
doorgang kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een perk of een groenelement, mits
de vrije doorgang in totaal gelijk blijft. Op grotere pleinen kan een andere eis gelden. Dit
is afhankelijk van het karakter en de inrichting van het plein.
Open en gastvrij
Mooie terrassen verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte. Een open karakter en
uitstraling past hierbij, met interactie tussen terras, bewoner en bezoeker. Een goed
zichtbaar terras draagt bij aan een veilige omgeving.
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Gebruik van de openbare ruimte
De afgelopen jaren is het gebruik van verwarming op een terras sterk toegenomen. Deze
ontwikkeling zorgt er voor dat bewoners en bezoekers vaker en langer gebruik maken
van het terras. Op veel plaatsen zorgt dit voor meer gezelligheid. Terrasoverkappingen
zoals parasols, markiezen en zonneschermen zijn toegestaan direct boven het terras.
Terrasschermen zijn alleen toegestaan aan de zijkant van een terras, met uitzondering
van terrassen aan open water en direct grenzend aan de rijbaan.
Het is alleen niet de bedoeling dat het terras meer onderdeel gaat uitmaken van de
binnenruimte van de onderneming dan van de openbare ruimte. Daarom is het ook niet
wenselijk om andere bouwwerken te plaatsen. Hieronder rekenen wij bijvoorbeeld
vlonders, serres en vaste overkappingen. Voor de definitie van bouwwerken sluiten we
aan bij de begripsbepalingen uit het bestemmingsplan (in de toekomst het
omgevingsplan). Terrassen zijn onderdeel van de openbare ruimte die we met elkaar
delen, niet alleen een uitbreiding van het aantal vierkante meters van de onderneming.
Terrasschermen
Terrasschermen aan de voorzijde van het terras zijn in principe niet toegestaan. Als een
ondernemer, bijvoorbeeld vanwege de wind, terrasschermen aan de zijkant van het
terras wil plaatsen, dan zijn ze overwegend transparant. Zo blijft het terras onderdeel
van de openbare ruimte. Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld aan open water, zijn
terrasschermen wel rondom een terras toegestaan. Uiteraard geldt hiervoor ook dat de
schermen overwegend transparant zijn.
Begripsbepaling bouwwerk
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of
op de grond.
Afwijken van de algemene regels
In de gemeente Veere stimuleren we ondernemers met innovatieve ideeën te komen. Het
is dan ook mogelijk dat een aantal ondernemers in de straat ideeën hebben, die niet
passen binnen de algemene regels. Wanneer meerdere ondernemers gezamenlijk willen
afwijken van de kwaliteitseisen is het nodig om een terrassenplan op te stellen.
Terrassenplan
Het terrassenplan zal door de gemeente worden beoordeeld op de specifieke, lokale
omstandigheden. Zij doen dit aan de hand van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Ook kan
het voorkomen dat de gemeente zelf aanvullende eisen wil stellen aan terrassen in een
bepaald gebied, bijvoorbeeld met de herinrichting van een groot plein of boulevard. In
die gevallen kan de gemeente zelf het initiatief nemen om, samen met de betrokken
ondernemers en een stedenbouwkundige, een terrassenplan op te stellen als integraal
onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte.
Na vaststelling van een terrassenplan zal dit ook voor eventuele toekomstige
ondernemers gelden. Ook hier geldt dat terrassen in balans zijn met de omgeving en dat
een open en uitnodigende terrascultuur blijft behouden.
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3.

VOORSCHRIFTEN

Bestaand recht
Het gebruik en de inrichting van een terras is vergunningplichtig. Terrasvergunningen die
zijn verleend op basis van de APV en de Nota Terrassenbeleid 2012 zijn onverminderd
van kracht. Ook een wijziging op naam van de exploitatievergunning is geen aanleiding
voor een toets aan het nieuwe beleid, mits de huidige exploitatie ongewijzigd wordt
voortgezet. De verleende terrasvergunning vervalt pas wanneer er iets wordt gewijzigd
aan de terrassen. Op dat moment wordt een nieuwe vergunning aangevraagd die moet
voldoen aan de dan geldende regels. Aangezien de terrasvergunning komt te vervallen
vraag je een exploitatievergunning aan. Eventueel in combinatie met een
omgevingsvergunning.
Bij een herinrichting van de openbare ruimte wordt in samenspraak met ondernemers en
gemeente een terrassenplan opgesteld waardoor de herinrichting integraal wordt
vormgegeven.
Terrasspijkers
Na het verlenen van een exploitatievergunning voor het terras zorgt de gemeente voor
de markeringen in de bestrating. De markering geeft de begrenzing van het terras aan.
Het terras mag geen grotere afmetingen hebben dan in de vergunning en de bestrating is
aangegeven. Met deze markering is direct duidelijk of het terras binnen de vergunde
afmetingen blijft.
Vergunning
Een exploitatievergunning voor het terras krijg je alleen als de omstandigheden het
toelaten. Het is altijd maatwerk. De afmetingen van een terras worden per situatie
bepaald. De volgende aandachtspunten zijn daarbij leidend:
-

Het terras houdt rekening met de andere functies in de openbare ruimte;
het terras is onderdeel van de openbare ruimte en nodigt uit tot gebruik;
toegankelijkheid in het gebruik, beheer en onderhoud van de openbare weg;
bereikbaarheid van nooduitgangen, brandtrappen en brandkranen;
de verkeersveiligheid in de directe omgeving.

Voorwaarden
Naast de aandachtspunten gelden voor het plaatsen van terrassen algemene
voorwaarden:
Afmetingen
- terrassen worden loodrecht op de gevel van het betreffende pand geplaatst;
- terrassen zijn nooit breder dan de gevel van de onderneming;
- terrassen staan altijd direct tegen de gevel aan;
- er is een obstakel vrije loopruimte van 1,50m beschikbaar. Tenzij er 1
trottoirbaan aanwezig is, dan is de minimale ruimte 2,50m;
- voor het terras is minimaal 4,80m vrije doorgang voor de hulpdiensten, fietsers
en gemotoriseerd verkeer. Tenzij er sprake is van eenrichtingsverkeer, dan is de
minimale ruimte 3,85m;
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-

-

puntvernauwingen, zoals bomen, verkeersborden en lantaarnpalen kunnen een
uitzondering bieden, mits de doorgang op die plekken niet krapper is dan 1,0
meter en verkeerskundig positief wordt beoordeeld door de gemeentelijk
verkeerskundige.
er is minimaal 4,80 meter obstakel vrije loopruimte in voetgangersgebieden zoals
de Langstraat in Zoutelande. De doorgang kan onderbroken worden door
bijvoorbeeld een perk of een groenelement, mits de vrije doorgang in totaal gelijk
blijft.

Inrichting terras
- terrasoverkappingen zoals parasols, markiezen en zonneschermen zijn toegestaan
direct boven het terras;
- terrasschermen zijn alleen toegestaan aan de zijkant van een terras, met
uitzondering van terrassen aan open water;
- maximale hoogte schermen van schermen is 1,50 meter. Boven de 0,60 meter is
het scherm transparant;
- terrastenten en/of verticale schermen aan parasols of zonneschermen zijn niet
toegestaan;
- bouwwerken, zoals vlonders, serres en vaste overkappingen, zijn niet toegestaan.
Voor de begripsbepaling van bouwwerken sluiten we aan bij de definitie in het
bestemminsplan.

Figuur 1: De voorwaarden in 1 oogopslag
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