BIJLAGE
Aan de terrasmelding zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1. Algemene bepalingen.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Het is ingevolge artikel 1 juncto artikel 7 van de Drank- en Horecawet verboden op
terrassen alcoholhoudende drank te verstrekken, d.w.z. te tappen of te slijten, tenzij
dat verstrekken door burgemeester en wethouders uitdrukkelijk is toegestaan. De
drankverstrekking moet direct vanuit de inrichting geschieden.
Het hierboven genoemde staat los van de mogelijkheid die artikel 35 van de Dranken Horecawet biedt. Op grond van dit artikel kan de burgemeester aan een
ondernemer op zijn aanvraag een ontheffing van de drank- en horecavergunning
verlenen voor het verstrekken van zwak - alcoholische drank bij een bijzondere
gelegenheid van zeer tijdelijke aard.
Het is tussen 23:00 en 07:00 uur verboden op het terras muziek ten gehore te
brengen. Op een terras dat is gelegen op of aan de openbare weg of dat is gelegen op
of aan een binnenterrein, is het tussen 07:00 en 23:00 uur bovendien verboden
levende muziek ten gehore te brengen.
Op de terrassen is de terrashouder verplicht alles te doen of na te laten, hetgeen
redelijkerwijs gevergd kan worden om hinder en overlast veroorzaakt door op het
terras aanwezige bezoekers te voorkomen of te beperken.
De situering en inrichting van een terras op of aan de openbare weg moet zodanig
zijn dat voetgangersverkeer en toegangen tot ruimten van derden niet worden
belemmerd.
Het verblijf van bezoekers op het terras is toegestaan van 7:00 tot 24:00 uur.
Op het terras mogen geen consumpties worden verstrekt aan personen, die geen
gebruik maken van de op het terras aanwezige zitplaatsen (mogelijkheid van
optreden bij hinder).
De terrashouder is verplicht - door de veelal open verbinding tussen bedrijf en terras het equivalente geluidsniveau van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties zodanig te beperken dat de in de in de algemene en plaatselijke wettelijke
regelingen gegeven grenzen niet worden overschreden.

2. Voorwaarden i.v.m. schade aan-, bruikbaarheid van- en veilig gebruik van de
weg.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Op geen enkele wijze mogen er beschadigingen of obstakels in de openbare
bestrating worden aangebracht.
Een vrije doorgang moet gegarandeerd zijn voor hulpverleningsdiensten zoals brandweer en ambulance. Deze vrije doorgang dient 4 meter te bedragen. Bij bochten zal
de doorgang indien nodig in concrete gevallen nader door de brandweer breder
bepaald worden. De minimale doorrijhoogte dient 4,2 meter te bedragen.
Een ongehinderde doorgang voor voetgangers moet worden gewaarborgd van
tenminste 1,5 meter op trottoirs en 3 meter op pleinen en verruimingen, tenzij anders
is aangegeven op de terrassenplannen.
Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij toegankelijk zijn. In een straal
van 0,75 meter (diameter van 1,5 meter) mag er niets geplaatst worden.
De terrashouder is verplicht aan het einde van iedere dag of bij niet gebruik van het
terras het terrasmeubilair van het overterras te verwijderen en op te slaan buiten de
openbare ruimte en/of op het gevelterras.
Het terrasmeubilair dient van een zodanige constructie en/of materiaal te zijn, dat het
terras terstond kan worden geruimd.
Het terras moet zich steeds in een ordelijke staat bevinden.
De terrashouder draagt zorg voor het schoonhouden van het terras en de naaste
omgeving daarvan. Wordt dit verzuimd, dan zal het schoonhouden worden gedaan

2.9.

door de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente op kosten van de
vergunninghouder.
Het is niet toegestaan verlichtingselementen op, in of aan op het terras aanwezig
openbaar groen te bevestigen of aan te brengen.

3. Geldingsduur.
3.1.
3.2.1.

3.2.2.
3.3.

Een terrasmelding is voor onbepaalde tijd.
Het als terras aangewezen gedeelte van de openbare ruimte kan als zodanig door de
terrashouder gebruikt worden, tenzij deze ruimte door eerdere of andere rechten voor
andere doeleinden of in het algemeen belang is of wordt uitgegeven (bijvoorbeeld de
algemene markt op woensdag of tijdens een evenement).
Gedurende het jaarlijkse Bevrijdingsfestival op 5 mei (evenement) dienen de
gevelterrassen ter locatie aan de Markt-West vrij te zijn van objecten/obstakels. .
De beperking van het gebruik kan niet voor onbepaalde tijd of voor het gevelterras,
behoudens het bepaalde in artikel 3.2.2., worden opgelegd.

4. Soorten terrassen.
4.1.

4.2.

Wat betreft de situering wordt uitgegaan van twee soorten terrassen: een gevelterras
en een overterras (zie ook 2.5., 2.6., 3.2.1., 3.2.2. en 3.3.).
De gevelterrassen sluiten aan op de gevel van een horecabedrijf.
Een overterras ligt op een bepaalde afstand en dus niet aansluitend aan de gevel of
aan het gevelterras op een plein of een voetgangersdomein.
De gemeente Wageningen maakt wat betreft de heffing van precariorechten
onderscheid tussen de terrassen ten behoeve van winkelondersteunende horeca
(gebruik tot ca. 18:00 uur) en de terrassen ten behoeve van de reguliere horeca
(cafés, restaurants etc.).

5. Omvang terras.
5.1.

5.2.

De terrashouder moet ervoor zorg dragen dat voor het gebruik en de inrichting van
het terras niet wordt afgeweken van de goedgekeurde situatie schets of het
terrassenplan (zie ook nr.6).
Het terrasmeubilair, schermen e.d. dienen binnen de aangebrachte markeringen,
rollagen of binnen de ruimte volgens de goedgekeurde situatie schets of het
terrassenplan te worden geplaatst.

6. Afschermingen
6.1.

6.1.1.
6.2.

6.2.1.
6.3.

Geledingen (schotten) van gevelterrassen moeten minimaal vanaf 1 meter boven
maaiveld geheel doorzichtig zijn. De diepte van deze haaks op de gevel te plaatsen
wanden is overeenkomstig de op de door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurde situatieschets of terrassenplan aangegeven maat (diepte gevelterras). Plaatsing van geledingen in een richting parallel aan de terrasgevel is niet toegestaan.
Reclame of andere opschriften zijn slechts toelaatbaar onder de 1 meter grens.
Geledingen (schotten e.d.) van overterrassen zijn uitsluitend haaks op de terrasgevel
toegestaan. De geledingen moeten gemakkelijk verplaatsbaar zijn en een maximale
hoogte hebben van 1 meter boven het maaiveld. Plaatsing dient te gebeuren overeenkomstig een goedgekeurde situatieschets of een terrassenplan.
Op deze geledingen is evenals op de gevelterrasschotten reclame toegestaan.
Geledingen mogen niet aan de gevel/grond bevestigd worden. Dat betekent dat deze
los dienen te staan.

7. Zonweringen
7.1.

7.2.

7.3.

Van de zonwering mag geen onderdeel zich lager dan 2,2 meter boven het trottoir
bevinden. De maximale uitval mag de diepte van het gevelterras bedragen met dien
verstande dat de uitval maximaal 4 meter mag bedragen en geen onderdeel van het
scherm zich op minder dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte
van de weg bevindt.
Verder dient de zonwering ophaalbaar en onbrandbaar te zijn. Concreet houdt dit
laatstgenoemde in dat de Brandweer zal toetsten of het materiaal voldoet aan de
brandklasse onbrandbaar en aan de brandvoortplantingsklasse I (een minimumeis).
Reclame op de zonwering is niet toegestaan met uitzondering van de naam van het
bedrijf op de volant, met een maximale hoogte van 15 centimeter.

8. Parasols
8.1.

8.2.

8.3.

Op terrassen zijn alleen inklapbare, uni- kleurige parasols van zeildoek of vergelijkbaar materiaal acceptabel. Die mogen alleen worden toegepast wanneer zij een semipermanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Met
het oog op het laatste zijn bijvoorbeeld aaneen gekoppelde en/of rechthoekige
parasols niet toegestaan. Voor parasols in uitgeklapte toestand geldt dat ze een
maximale diameter van 4 meter mogen hebben en dat deze niet lager mogen zijn dan
2,2 meter. Geen onderdeel van de parasol mag zich op minder dan 0,5 meter van het
voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevinden.
Eventuele reclame moet terughoudend zijn en in beperkte omvang alleen op de
volants worden toegepast. In de praktijk zal dit betekenen dat reclame uitingen op de
volant, met een maximale hoogte van 15 centimeter toegestaan worden.
Voor eventuele plaatsing van onder andere betonnen parasolvoeten onder het
maaiveld is toestemming nodig van de gemeente Wageningen en dienen op kosten
van de terrashouder door de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente
Wageningen te worden geplaatst (zie ook de meer algemene voorwaarde nr. 2.1.).

9. Materiaaltoepassing met betrekking tot de welstandsaspecten.
9.1.

9.2.

Vanwege het streven naar een kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de terrasvoorzieningen moet de kleurstelling, materiaaltoepassing, vormgeving en maatvoering van
alle terraselementen (stoelen, tafels, parasols, schotten e.d.) conform de huidige
inzichten op het gebied van de welstand in harmonie zijn met de omgeving.
Voor wat betreft de terrassen op de Markt en in de directe nabijheid daarvan (zoals de
Vijzelstraat en delen van de Hoogstraat) heeft het college van burgemeester en
wethouders uitdrukkelijk bepaald dat daar alleen rieten of rotan stoelen zijn toegestaan.

