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^ Onderwerp: Advies burgemeester: Herziening algemene regels voor terrassen 

Datum vergadering:
 k 3 JlìLì 20í8 

Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

Advies: 
1. De bijgevoegde herziene algemene regels voor terrassen vaststellen, inclusief de twee bijlagen met 

daarin aangegeven de uitzonderingen op deze regels; Deze regels zullen de huidige algemene regels d.d. 
22 februari 2011 en 29 maart 2011 vervangen; 

2. de herziene algemene regels voor terrassen publiceren in het Twents Volksblad en op de gemeentelijke 
website; 

3. deze nota en de bijbehorende algemene regels ter kennisname aanbieden aan de commissie ABZM. 

Besluit burgemeester: 

Korte samenvatting: 
Sinds het dereguleringstraject in 2009 kent de gemeente Hellendoorn geen vergunning meer voor het plaatsen 
van een terras, maar zijn algemene regels opgesteld voor het plaatsen van terrassen waaraan moet worden 
voldaan. In verband met een nieuw artikel in de APV en een aantal andere ontwikkelingen: verzoeken om 
uitzondering op de algemene regels, wensen van horecaondernemers en de herinrichting van de Grotestraat, zijn 
de huidige algemene regels herzien en geactualiseerd. Voorgesteld wordt bijgevoegde herziene "Algemene regels 
voor terrassen" vast te stellen, inclusief de twee bijlagen waarin de uitzonderingen op de algemene regels 
worden aangegeven. Deze regels zullen de huidige algemene regels d. d. 22 februari 2011 en 29 maart 2011 
vervangen. 

Aanleiding: 
Op 18 april 2017 heeft de raad ingestemd met het nieuwe artikel 2:28a van de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (APV). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is een terras bij 
een openbare inrichting te exploiteren indien: 

a. niet wordt voldaan aan de algemene regels voor het plaatsen van een terras; 
b. het terras gevaar oplevert voor de omgeving; 
c. het terras schade toebrengt aan de weg. 

Daarnaast zijn toen ook de eindtijden voor terrassen aangepast (in overleg met horeca-ondernemers zijn de 
eindtijden voor de terrassen in het weekend verruimd van 0:00 uur naar 01:00 uur). Omdat door deze 
besluitvorming de wetteli jke grondslag voor de algemene regels voor terrassen is gewijzigd (eerder stond dit in 
artikel 2:1 OA van de APV) en de eindtijden voor de terrassen zijn verruimd, moesten de algemene regels hierop 
worden aangepast. Vervolgens is deze actualisatie van de algemene regels omvangrijker geworden om de 
volgende redenen: 

a. een verzoek dat is ingediend door Noabers voor een uitzondering op de nu geldende regels, dit om een 
terras aan de overzijde bij de kerk in Hellendoorn te mogen plaatsen. Ook N-Joy, De Joncheerelaan 6-8 
te Nijverdal, en Renata aan de Willem-alexanderstraat 2H te Nijverdal hebben gevraagd om een terras te 
mogen plaatsen; 

b. tijdens overleggen met horecaondernemers zijn wensen geuit betreffende een verruiming van de regels, 
één van de wensen is bijvoorbeeld terrasverwarming; 
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c. de herinrichting van de Grotestraat. De openbare ruimte voor de panden wordt opnieuw ingericht wat 
gevolgen heeft voor het plaatsen van terrassen (na de herinrichting van de Grotestraat is er bij een 
aantal horecagelegenheden meer ruimte om te benutten voor terrassen). 

Deze drie redenen zijn ook meegenomen in de voorliggende herziene algemene regels voor terrassen. 

Relevante eerdere besluiten: 
22 december 2009 Implementatievoorstel deregulering terrassen en uitstallingen op de openbare weg 

(09INT01512) 
22 februari 2011 Vaststelling algemene regels voor het plaatsen van terrassen in het kader van 

deregulering (11INT00330) 
29 maart 2011 Aanvulling algemene regels voor het plaatsen van terrassen (11INT00658) 
18 april 2017 Vaststelling 7 e wijziging van de APV door de raad - toevoeging 2:28a Terrassen 

(17INT00720) 

Doelstelling: 
Geactualiseerde algemene regels voor terrassen welke in overeenstemming zijn met de geldende wet- en 
regelgeving en daarbij beoordelen of ook tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van de 
horecaondernemers in onze gemeente. 

Oplossing: 
Zoals hiervoor ai aangegeven zijn in verband met een nieuw artikei in de APV en een aantai andere 
ontwikkelingen: verzoeken om uitzondering op de algemene regels, wensen van horecaondernemers en de 
herinrichting van de Grotestraat, de huidige algemene regels herzien en geactualiseerd. Daarbij hebben we 
gebruik gemaakt van beleidsregels van andere gemeenten (o.a. Wierden, Rijssen-Holten, Raalte, Enschede en 
Amsterdam) om te kunnen beoordelen hoe andere gemeenten met terrassen omgaan. Belangrijkste wijzigingen 
in de algemene regels zijn: 

De verruiming van de openingstijden van het terras 
De eindtijden voor de terrassen in het weekend zijn overeenkomstig eerdere besluitvorming verruimd van 
0:00 uur naar 01 :00 uur. 

Het onderscheid tussen gevelterras en eilandterras 
Terrassen zijn op dit moment veelal direct gelegen tegen de buitengevel van het ter plaatse gevestigde 
horecabedrijf, de zogeheten gevelterrassen. Daarnaast kennen we in onze gemeente ook al de twee 
terrassen op het Henri Dunantplein. Dit zijn feitelijk zogeheten eilandterrassen. Onder een eilandterras 
wordt verstaan: een terras dat gescheiden is van de gevel van het horecabedrijf door bijvoorbeeld een 
fietspad of ri jweg. Na de herinrichting van de Grotestraat is er bij een aantal horecagelegenheden (deel 
tussen de Gulle Goedzak tot aan de Harlekijn) meer ruimte om, naast de gevelterrassen, ook 
eilandterrassen aan te leggen. Hiervoor gelden een aantal andere regels (het is bijvoorbeeld niet 
toegestaan om hier terrasschermen te plaatsen in verband met onder andere het uiterlijk aanzien). Om 
dit ook duidelijker in de algemene regels op te nemen is nu een onderscheid gemaakt tussen 
gevelterrassen en eilandterrassen. 

De mogelijkheid voor het plaatsen van terrasheaters 
Op basis van de huidige algemene regels zijn terrasheaters overal verboden. Dit ongeacht de ligging ten 
opzichte van de omgeving. Op grond van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is echter bepaald dat gemeenten ter regulering van de druk op de openbare ruimte geen 
totaalverbod meer mogen opleggen op het gebruik van terrasverwarming. Wel mogen hieraan nog 
beperkingen worden opgelegd. Hierbij wordt opgemerkt dat, indien sprake is van een verwarmd terras, 
de milieuwetgeving wel van toepassing is. 
In principe wordt stemgeluid buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het toegestane 
geluidsniveau, maar hierop zijn uitzonderingen. Stemgeluid telt namelijk wel mee als sprake is van een 
verwarmd terras. In dat geval moet formeel worden voldaan aan de geldende landelijke geluidsnormen 
opgenomen in het Activiteitenbesluit. Indien hieraan strikt wordt getoetst, kunnen de meeste 
horecabedrijven niet aan deze normen voldoen, vooral niet in de avond- en nachtperiode. Anderzijds 
willen we graag een levendig centrum en kan terrasverwarming bijdragen aan het gebruik van het terras. 

De keus kan worden gemaakt om in het beleid terrasheaters in principe toe te staan, mits aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan (ja, mits), maar evengoed kan het uitgangspunt worden gehanteerd dat het 
in principe niet mag (nee, tenzij). Om te komen tot een keuze om wel of geen heaters toe te staan, is 
het volgende overwogen. Er mag geen totaalverbod op terrasverwarming meer worden opgelegd in het 
kader van openbare orde en veiligheid, de wens van de horecaondernemers is om terrasverwarming te 
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mogen plaatsen, er worden nu nagenoeg geen klachten ontvangen van geluidsoverlast als gevolg van 
stemgeluid op terrassen, andere gemeenten staan ook warmteheaters toe en tot slot mogen er wel 
beperkingen aan het gebruik van terrasverwarming worden gesteld om bijvoorbeeld overlast voor de 
omgeving zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken. 
Het voorgaande in acht nemende wordt voorgesteld om terrasverwarming tot 23.00 uur toe te staan bij 
zowel de gevelterrassen als de eilandterrassen. Dit ti jdstip is op 23.00 uur bepaald omdat dan de 
nachtperiode op grond van de milieuwetgeving ook ingaat, overlast in de nachtperiode zoveel mogelijk 
wordt beperkt en er een overgangsperiode is in het gebruik van het terras (23.00 uur terrasverwarming 
uit, 00 .00 dan wel 01 .00 uur terras dicht). Hierbij wordt opgemerkt dat onverminderd het voorgaande, 
de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit van toepassing blijven. Uit een globale toetsing hieraan blijkt 
dat in de praktijk een beperkt aantal bedrijven feitelijk gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om 
terrasverwarming te plaatsen. Het voorliggende beleid beoogt terrasheaters toe te staan (ja, mits), maar 
dat neemt niet weg dat andere wet- en regelgeving (zoals m.b.t. ruimtelijke ordening en milieu) onverkort 
van toepassing blijft en door belanghebbenden hierop ook aanspraak kan worden gemaakt (ook in het 
kader van toezicht en handhaving). 

Uitzonderingen op algemene regels 
De heer Van Dam van Twents Ribhouse 8i Partycentrum Noabers heeft verzocht om een uitzondering op 
de algemene regels voor terrassen in verband met het realiseren van een terras aan de overzijde van zijn 
pand aan de Dorpsstraat 26 te Hellendoorn (eilandterras) op een deel van het plein bij de kerk. Hiertegen 
bestaan geen bezwaren vanuit de verschillende disciplines. Bovendien wil de heer Van Dam rekening 
houden met de activiteiten in de kerk (zondag na kerkdienst pas openstelling van het terras en terras 
gesloten bij begrafenissen). Daarom wordt voorgesteld om dit terras toe te staan. Zodra besluitvorming 
heeft plaatsgevonden, zullen de noodzakelijke werkzaamheden (verplaatsing fietsbeugels) worden 
uitgevoerd, zodat het terras kan worden gerealiseerd. 

Daarnaast heeft N-Joy aan De Joncheerelaan 6-8 te Nijverdal aangegeven graag een terras te willen 
realiseren. Op grond van de algemene regels is dit toegestaan, alleen men kan niet volledig voldoen aan 
de eis van de vrije loopruimte van 1,5 meter. In dit deel van De Joncheerelaan zijn meerdere 
horecagelegenheden gevestigd waarvoor al een uitzondering is verleend van deze eis, dit is ook 
verkeerstechnisch akkoord bevonden, waardoor wordt voorgesteld om het terras van N-Joy om die 
reden ook op te nemen als uitzondering op de regels. 

Tot slot hebben Renata aan de Willem-Alexanderstraat 2H te Nijverdal en Tijd voor Koffie aan de Willem-
Alexanderstraat 2F te Nijverdal ook aangegeven graag een terras te willen plaatsen. Echter, rondom het 
pand Nieuw Dunant is nu een zone van 5 meter aangewezen als terrasvrije zone. De terrassen van 
Renate en Tijd voor Koffie zijn reeds gerealiseerd, zijn relatief klein, leveren geen verkeerstechnische 
problemen op en komen de levendigheid in het centrum ten goede. Daarom wordt voorgesteld om de 
terrasvrije zone om het Nieuw Dunant aan te passen zodat deze terrassen aan de Willem-Alexanderstraat 
op basis van de algemene regels kunnen worden toegestaan. 

Voorgesteld wordt bijgevoegde herziene "Algemene regels voor terrassen" vast te stellen, inclusief de twee 
bijlagen waarin de uitzonderingen op de algemene regels worden aangegeven. Deze regels zullen de huidige 
algemene regels d.d. 22 februari 2011 en 29 maart 2011 vervangen. 

Effecten: 
Geactualiseerde algemene regels voor terrassen die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en zoveel 
mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de ondernemers. 

Planning: 
Na positieve besluitvorming deze adviesnota en de bijbehorende herziene algemene regels voor terrassen ter 
kennisname aanbieden aan de commissie ABZM. De regels treden in werking de dag na publicatie. 

Financiële consequenties: 
Geen 

Personele consequenties: 
Niet specifiek als gevolg van deze nota. In het uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving 
2018 zijn al uren opgenomen voor o.a. het toezicht op de naleving van de algemene regels voor terrassen. 
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Juridische consequenties: 
De herziene algemene regels vervangen de huidige algemene regels voor terrassen en zal na vaststelling de dag 
na publicatie in werking treden. In voorkomende situaties zal dan ook aan de nieuwe regels moeten worden 
getoetst. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Participatieladder/code: 
Er is sprake van (burger)participatie door middel van het informeren en raadplegen van (horeca)ondernemers: 
Er bestaan diverse overleggen met horecaondernemers. Tijdens één van de bestuurlijke overleggen eind 2017 
met Koninklijke Horeca Nederland, waarin is aangekondigd dat we bezig waren met het herzien van de algemene 
regels voor terrassen, zijn door een aantal horecaondernemers ook wensen geuit. Omdat niet alle 
horecaondernemers bij Koninklijk Horeca Nederland zijn aangesloten, heeft er vervolgens ook een overleg 
plaatsgevonden met een aantal (andere) leden van Op Naar Nijverdal over de te herziene regels en hun wensen 
daaromtrent. Een belangrijke wens was bijvoorbeeld het plaatsen van terrasverwarming. Tijdens diverse 
overleggen na die tijd is dit onderwerp van gesprek geweest. De uitkomsten daarvan hebben mede bijgedragen 
aan de huidige algemene regels. 

Communicatie: 
De nieuwe aigemene regeis voor terrassen zuiien worden gepubliceerd op de website van de gemeente 
Hellendoorn. Daarnaast zal de vaststelling worden gepubliceerd in de gemeentelijke advertentie in het Twents 
Volksblad waarna de regels de dag erna in werking zullen treden. Tot slot zullen de horeca-ondernemers met een 
terras per brief worden geïnformeerd. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 
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