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BELEIDSREGELS VOOR HORECATERRASSEN
Vastgestelddoor de burgemeester van de gemeente Groningen voor de uitvoering van zijn bevoegdheid
op grond van artikel 2:27 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;
Gelet op artikel 2:27 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;
Gezien het voorstel van 3 maart 2010,
(RO 10.2195264);
BESLUIT:
de (gewijzigde) Beleidsregels voor horecaterrassen vast te stellen

Binnenterrassen op eigen terrein (niet openbare ruimten)
Geen eisen in dit beleid (NB wel milieuregelgeving)

Algemene Regels
-

Altijd toets aan het overige gebruik van de openbare ruimte en de uitgangspunten van Ruimte
voor Ruimte.

-

Openingstijden binnenstad (binnen de diepenring, de A-straat en het Westerhavenwinkelgebied)
07.00-02.00 daarbuiten 07.00-01.00.
In de binnenstad moeten stoelen en tafels rotan of rotanlook uitvoering hebben
Bloembakken van rotan met maximale hoogte van het geheel van 1,00 m en maximale breedte
0,50 in de binnenstad toegestaan.
Van het voorgaande voorschrift en andere voorschriften betreffende de inrichting met terrasmeubilair binnen de terrascontouren mag na toestemming van de burgemeester worden afgeweken.
De burgemeester laat zich adviseren door een bijzonder adviescommissie (het college benoemd drie leden - één met welstandelijke expertise, één met expertise voor economische
aantrekkelijkheid van de stad en één lid op voordracht van de Koninklijke Horeca Nederland)
over de welstandelijke aspecten van het terrasontwerp mede in relatie tot de omgeving.
Voor het Poeleplein, Kattendiep, Grote Markt Zuidwest, Grote Markt Zuidoost, Vismarkt,
Waagplein en Uurwerkersgang e.o. mag voor het gehele gebied alleen op uniforme wijze
worden afgeweken.
Voor overige ondernemingen kan ook worden afgeweken indien het terras een voortzetting
is van of nauwe verwevenheid vertoond met de bijzondere inrichting van het interieur.

-

-

Parasols mogen de grenzen van het terras niet overschrijden.
Opslag van terrasmeubilair geschiedt inpandig.
Burgemeester kan ontheffen indien er geen mogelijkheid is tot inpandige opslag, mits netjes
wordt opgestapeld en vastgezet.
Buiten de binnenstad kunnen houders van een semi-horecavergunning een terras vergund krijgen
mits er in de onmiddellijke omgeving geen terrasvergunningen zijn verleend.

Gevelterrassen
-

Terrasdiepte minimaal 1,5 m vanaf de gevel.
Minimaal 1,5 m vrije doorloopruimte bij gebruik van het terras.
Alleen voor de eigen voorgevel niet voor naastgelegen panden.
Binnenstad geen terrasschotten.
Voetgangersgebieden smaller dan 7 m geen terras.

Van 1 november - 1 maart:
Alleen gevelterrassen in de binnenstad inclusief beide zijden van de Diepenring.
In deze periode geen ontheffing voor de opslag in de openbare ruimte van terrasmeubilair.
Terrasverwarming alleen in energiezuinige vorm toegestaan.
-

Eilandterrassen
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-

Alleen in aangewezen gebieden:
Poelestraat plateau
.
Grote markt
.
Zuiderdiep
.
Kattendiep
.
Westerhavenwinkelgebied
.
Buiten de binnenstad worden bestaande terrassen geëerbiedigd en voor nieuwe geldt
.
maatwerk, waarbij de wenselijkheid van het terras uitdrukkelijk getoetst wordt.

-

Maat: gebruik ruimte en functie van de straat.
Hoekmarkeringen zijn in de vorm van terrasschotten maximale lengte 1,50 m, maximale hoogte
gesloten deel onder 0,75 + 0,50 m transparant, zelfstandig staand en zonder uitstekende delen
toegestaan.
Maximaal één zijde van terras mag gesloten zijn.
De voorzijde moet geheel open zijn.
Bij grote terrassen, opening laten in de gesloten zijde i.v.m. doorloop mogelijkheden.
Begrenzing terraseiland wordt door markeringen aangegeven.
Voetgangersgebieden smaller dan 7 m geen terras.
Maximaal afstand van ingang horecainrichting tot grens terras 20 m.
Vergunningverlening: Aanliggende ondernemers eerst, dan naastgelegen buren dan andere ondernemers.
Verdeling in overleg met ondernemers, anders door gemeente.

-

Eilandterrassen aan het water van de Diepenring
Extra nadruk op overlast en inpasbaarheid (eventueel via nadere voorwaarden).
Openingstijden van 07.00-23.00.
Geen terrasschotten.
Uitgiftepunt toegestaan.
-

Reclame
-Reclame moet relatie met het horecabedrijf hebben.
-Maximaal 10% van oppervlak terrasschotten en parasols.

de burgemeester,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.
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