Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul 2014
1. Inleiding
In het voorjaar van 2013 is gestart met de evaluatie van het in 2011 vastgestelde
terrassenbeleid. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de regels die neerkomen op een
versoepeling, zonder dat deze ten koste gaan van de kwaliteit in de openbare ruimte.
2. Visie
De evaluatie heeft niet geleid tot een andere visie: de inrichting en uitstraling van een terras is
in beginsel de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Een terras is echter mede bepalend
voor de uitstraling van de openbare ruimte. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid de
kwaliteit van de openbare ruimte te bevorderen en te waarborgen. Met name daar waar het de
bijzondere kwaliteiten van het Centrumgebied betreft. De gemeente streeft ernaar een zo
optimaal mogelijke balans te bewerkstelligen tussen het ondernemersbelang en het algemeen
belang. Met de ondernemers is dan ook overleg gepleegd over de inhoud van deze
beleidsregels. Bij de bepaling van de balans dient de gemeente zich overigens te houden aan
wetgeving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en (in voorkomende gevallen)
beleidsregels van andere overheden.
3. Juridisch kader
3.1. Algemene wet bestuursrecht
Op grond van artikel 4:81 Awb kan een bestuursorgaan beleidsregels vaststellen met
betrekking tot een hem toekomende bevoegdheid. Ingevolge artikel 2:28 van de vigerende
Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul (Apv) komt aan de burgemeester
de bevoegdheid toe een vergunning te verlenen ten behoeve van de exploitatie van een
horecabedrijf inclusief terras. De onderhavige beleidsregels hebben specifiek betrekking op de
voorschriften die kunnen worden gesteld aan de exploitatie van een terras, deel uitmakend van
een horecabedrijf.
In artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat het bevoegd gezag bij
de voorbereiding van een besluit de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de
af te wegen belangen. Deze beleidsregels geven een nadere invulling van deze bepaling.
Aldus is voor de aanvrager duidelijk welke gegevens moeten worden overgelegd bij het
indienen van de aanvraag, zodat de burgemeester hierop een besluit kan nemen.
Hardheidsclausule
De hardheidsclausule als bedoeld in artikel 4:84 Awb is uiteraard ook hier van toepassing. Dit
betekent dat van deze beleidsregels wordt afgeweken indien bijzondere omstandigheden tot
gevolg hebben dat toepassing van de beleidsregels voor een belanghebbende gevolgen heeft
die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. In de praktijk
geldt de hardheidsclausule als een bevoegdheid van de burgemeester om van de voorschriften
en voorwaarden af te wijken.
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3.2. Gemeentewet
Op grond van artikel 228 van de Gemeentewet bestaat de mogelijkheid dat de gemeente
precariobelasting heft. Hiervan wordt gebruik gemaakt ter zake van de aanwezigheid van een
terras op gemeentegrond.
3.3. Algemeen plaatselijke verordening
Op grond van artikel 2:28, eerste lid van de Apv is het verboden een horecabedrijf te
exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. In artikel 1:8 alsmede artikel 2:28, Apv
staan de weigeringsgronden die in acht moeten worden genomen bij het besluit op een
aanvraag om een exploitatievergunning. De onderhavige beleidsregels hebben o.a. betrekking
op de geldigheidsduur, openingstijden en kwaliteit van de inrichting van de terrassen.
3.4. Relatie tot andere gemeentelijke beleidsregels
Het terrassenbeleid 2014 heeft onder andere betrekking op de indeling, aankleding en
uitstraling van terrassen. Voor zover het (omgevingsvergunningplichtige) bouwwerken
betreft, wordt het toetskader gevormd door het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat
het om andere terrasgerelateerde zaken niet zijnde bouwwerken of niet zijnde
omgevingsvergunningplichtige bouwwerken, dan geeft het terrassenbeleid nadere invulling
aan de criteria die ten aanzien van terrassen gelden. Aldus kunnen de welstandsnota en het
terrassenbeleid niet met elkaar op gespannen voet komen te staan: zij bevatten elk criteria die
betrekking hebben op twee verschillende beleidsvelden.
4. Beleidsregels
4.1. Algemeen
Een locatie moet geschikt zijn voor gebruik ten behoeve van terrasexploitatie waarbij de
aspecten als bedoeld in art. 2.28 Apv een rol spelen.
Aanvragen om een exploitatievergunning voor een terras ingediend vanaf de dag van
inwerkingtreding van deze beleidsregels, worden daaraan getoetst.
De in deze Beleidsregels Terrassen 2014 genoemde bijlagen worden geacht integraal deel uit
te maken van het beleid.
4.2. Uitzonderingen
Deze beleidsregels gelden niet voor:
a. sport- en/of recreatie inrichtingen zoals pret- en vakantieparken, buurt- en clubhuizen die
buiten het Centrumgebied liggen e.e.a. conform bijlage 1;
b. horecagelegenheden buiten het Centrumgebied op eigen grond waarvan de terrassen niet
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en;
c. horecagelegenheden buiten het Centrumgebied waarbij de Beleidsregels Terrassen van
ondergeschikt belang zijn aan de ensemblewerking zulks ter beoordeling van de
stadbouwmeester.
4.3. Begripsomschrijvingen
De begripsomschrijvingen zoals genoemd in artikel 2:27 Apv zijn van overeenkomstige
toepassing.
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4.4. Aanvraag
In het algemeen geldt dat de aanvrager zodanige gegevens moet overleggen dat de aanvraag
kan worden beoordeeld.
De aanvraag om een exploitatievergunning wordt ingediend door middel van een daartoe
opgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van o.a.:
- een situatietekening van het terras op de schaal 1:100 met details zoals bomen, bebouwing
(in de omgeving), lichtmasten, schotten, geluidboxen en terrasverwarmers. Tevens dienen de
maten van de verschillende details te worden aangegeven;
- kleurenfoto’s van terrasmeubilair en parasols inclusief afmeting;
- een kopie van de drank- en horecavergunning voor de inrichting indien op het terras alcohol
wordt verstrekt.
De overgelegde gegevens maken integraal onderdeel uit van de vergunning.
Gegevens die reeds in het bezit zijn van de gemeente en voldoende actueel om de aanvraag te
kunnen beoordelen (bijvoorbeeld de situatietekening alsmede de drank- en
horecavergunning), hoeven niet (opnieuw) te worden overgelegd. Indien sprake is van een
nieuwe aanvraag, bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsovername, kan het voorkomen dat
er geen kopie van een geldige drank- en horecavergunning voorhanden is. In dat geval kan
worden volstaan met een kopie van de aanvraag voor een drank- en horecavergunning.
4.5. Geldigheidsduur
a. De exploitatievergunning wordt verleend voor maximaal 5 jaar.
b. Uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur meldt de
vergunninghouder aan de burgemeester of sprake is van wijzigingen in de situatie. In het
geval van het ontbreken van wijzigingen, wordt de vergunning geacht van rechtswege te
zijn verlengd met een periode van vijf jaar. In dat geval hoeft dus geen nieuwe aanvraag te
worden ingediend en wordt de verlenging door de burgemeester bevestigd tegen betaling
van de verschuldigde leges.
c. De vergunning wordt niet van rechtswege verlengd indien deze termijn niet in acht wordt
genomen danwel de beleidsregels zijn gewijzigd en daaraan niet wordt voldaan.
d. De verleende exploitatievergunning is zowel zaaks- alsook persoonsgebonden. Als de
exploitant wisselt gedurende de looptijd van de vergunning, vervalt de vergunning van
rechtswege.
4.6. Openingstijden
De openings- en sluitingstijden van terrassen worden gekoppeld aan die van de horecainrichting waarvan deze deel uitmaken. De burgemeester kan echter afwijkende openings- en
sluitingstijden aan een exploitatievergunning verbinden als (het) klachten(patroon) daartoe
aanleiding geven (geeft).
4.7. Criteria
Ingevolge artikel 2.28 Apv in combinatie met artikel 1:8 Apv weigert de burgemeester de
exploitatievergunning als de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf strijdig is met het
geldende bestemmingsplan.
Ingevolge artikel 2.28 Apv in combinatie met artikel 1:8 Apv kan de burgemeester de
exploitatievergunning weigeren als:
a. de woon- en leefsituatie in de omgeving van het terras of openbare orde op ontoelaatbare
wijze wordt beïnvloedt. Daarbij wordt rekening gehouden met het karakter van de straat
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b.
c.
d.
e.

en de wijk waarin het horecabedrijf met terras is gelegen, de aard van het horecabedrijf en
de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of zal komen te staan als
gevolg van de exploitatie;
de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf en/of het bijbehorende terras strijdig is
met het Besluit Eisen Zedelijk Gedrag Drank- en Horecawet 1999;
het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de
bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;
dat gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de
weg;
het gebruik in strijd is met het terrassenbeleid.

4.8. Terrasmeubilair
Terrasmeubilair is toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan alsmede
aan het bepaalde in bijlage 2 voor zover hier van toepassing:
a. het uiterlijk van het meubilair op elkaar is afgestemd;
b. het niet (nagel)vast aan of in de grond wordt bevestigd;
c. derden geen hinder van het meubilair ondervinden;
d. het meubilair geen belemmering vormt voor het schoonmaken en –houden van de
openbare ruimte;
e. het wordt geplaatst binnen de grenzen van het desbetreffende terras.
4.9. Terrasafscheidingen
Voor terrasafscheidingen geldt dat deze aan alle onderstaande voorwaarden dienen te voldoen
alsmede aan het bepaalde in bijlage 3 voor zover hier van toepassing:
a. zij uitsluitend aan de zijkant van het terras mogen worden geplaatst, waarbij een zijde
grenst aan de gevel, tenzij het een eilandterras betreft;
b. het terras niet van de buitenlucht wordt afgeschermd door middel van (transparante)
kunststof zeilen;
c. de lengte de grens van het vergund terras niet overschrijdt;
d. uitsluitend buiten het in blauw aangegeven gedeelte in bijlage 4 is het in het kader van de
(verkeers)veiligheid geoorloofd terrassenvoorschotten van maximaal 1.80 meter hoog
exclusief wieltjes en 2.00 meter inclusief wieltjes, parallel aan de weg te plaatsen. In dat
geval dient tevens een afstand van 1.50 meter tot de weg in acht te worden genomen.
Daarbij kan worden bepaald dat minimaal de helft van de voorkant van het terras open
moet blijven;
e. zij niet dienen ter afscheiding van een eilandterras.
4.10. Parasols, luifels en uitvalschermen
1. Voor parasols, luifels en uitvalschermen geldt dat aan alle onderstaande voorschriften
wordt voldaan alsmede aan het bepaalde in bijlage 5 voor zover hier van toepassing:
a. zij wegneembaar, demontabel of inklapbaar zijn;
b. zij niet groter zijn dan het vergunde terras;
c. zij niet verder worden uitgeklapt dan tot de molgoot of de grens van het vergunde
terras zodat een doorgang van tenminste 3.50 meter gewaarborgd is;
d. deze minimaal 2.20 meter boven de grond hangt, waarbij het harde gedeelte van de
onderkant van de luifel/uitvalscherm als meetpunt geldt;
e. de parasol niet de zijdelingse maat van 4 meter overschrijdt in het geval van vierkante
parasols, en de doorsnede maximaal 4 meter bedraagt bij ronde parasols;
f. in de luifel geïntegreerde verlichtingsspotjes zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de
brandveiligheidsvoorwaarden als bedoeld in bijlage 6;
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g. de parasol mag niet worden bevestigd of verankerd in dan wel op grond in eigendom
van de gemeente tenzij de bevestiging of verankering op kosten van de aanvrager door
of in opdracht van de gemeente geschiedt zulks ter beoordeling van de burgemeester.
Van deze mogelijkheid kan eveneens gebruik worden gemaakt als de grond in
eigendom is van de exploitant van de horeca-inrichting. Over de aanvaardbaarheid van
het uiterlijk van de bevestiging/verankering vraagt de burgemeester advies aan de
stadsbouwmeester dan wel de monumentencommissie. Deze laatste in het geval van
een terras behorend bij een monument.
2. Voor luifels en uitvalschermen geldt dat deze niet mogen worden voorzien van steunpalen
en geleidingsbuizen die doorlopen tot op/in de bestrating alsmede hetgeen hierover is
opgenomen in bijlage 5.
4.11. Ondergrond
1. Vlonders en andere alternatieve ondergronden zijn niet toegestaan. In geval van
bijzondere omstandigheden, zoals een helling of een ongelijke ondergrond, kan van dit
verbod worden afgeweken.
2. Gelet op de situatie ter plaatse van het Grendelplein en het gebied onder aan de Cauberg
en onder aan de Daalhemerweg (zoals drukkere straten, hoogteverschillen, hoge
opstappen ter plaatse van de entree) mogen vlonders c.q. verhoogde terrassen met vaste
zij- en voorschotten worden toegepast onder de voorwaarden dat:
a. deze geen gevaar of obstakel vormen voor al dan niet gemotoriseerd verkeer;
b. de genoemde elementen in het betreffende gebied als ensemble, qua vormgeving,
materiaal- en kleurgebruik een verschijningsvorm krijgen met één gezamenlijke
uitstraling waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de criteria die gelden
voor het Centrumgebied.
4.12. Menubord
Een menubord bij een horeca-inrichting is toegestaan mits het is geplaatst binnen de grenzen
van het terras.
4.13. Menukaart
Het plaatsen van één menukaart op een standaard (lessenaar) per horeca-inrichting is
toegestaan mits deze is geplaatst binnen de grenzen van het terras.
4.14. Verlichting
Verlichting op het terras is toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
a. niet voorzien van reclame-uitingen;
b. geen bedrijfsnamen worden afgebeeld;
c. geen sprake is van (een vorm van) projectie;
d. het witte, gele of rode spectrum wordt gebruikt.
4.15. Verwarming
a. Verwarming aan de gevel is toegestaan mits wordt voldaan aan de in bijlage 7 genoemde
welstandscriteria en aan de brandveiligheidsvoorwaarden als bedoeld in bijlage 6.
b. Een vrijstaande terrasverwarming is niet toegestaan. Elektrische verwarming mag aan
parasols worden bevestigd mits deze brandveilig is en dat op brandveilige wijze gebeurt.
c. In de luifel geïntegreerde verwarming is toegestaan mits wordt voldaan aan de
brandveiligheidsvoorwaarden als bedoeld in bijlage 6.
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4.16. Winterterrassen
1. Behoudens in het historisch Centrum tussen de poorten (zie bijlage 8) is een winterterras
toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan alsmede aan het
bepaalde in bijlage 9:
a. plaatsing en gebruik geschiedt op zijn vroegst met ingang van de laatste vrijdag van
oktober tot op zijn laatst 1 februari van het daarop volgende jaar. In verband met de
openbare orde en veiligheid moet het winterterras in ieder geval voorafgaand aan de
carnaval zijn afgebroken;
b. plaatsing geschiedt direct aan de gevel en niet groter dan in het reguliere seizoen is
toegestaan;
c. geen gebruik wordt gemaakt van parasols;
d. voor het winterterras geen terrasmeubilair wordt geplaatst;
e. de ensemblekwaliteit is gegarandeerd voor wat betreft eenduidigheid en
beeldkwaliteit; e.e.a. conform bijlage 9;
f. wordt voldaan aan de overige criteria als genoemd in bijlage 9 alsmede de criteria voor
zover van toepassing gelet op het gebouw waarin het winterterras wordt gebruikt, ook
gelden voor terrassen niet zijnde winterterrassen.
2. Als winterterrassen naast elkaar zijn gelegen, kunnen door de burgemeester eisen worden
gesteld aan de eenheid in materiaalgebruik en vormgeving;
4.17. Bereiding spijzen en (alcoholische) dranken op het terras.
Op een terras mogen geen spijzen en/of (alcoholische) dranken worden bereid. Daarom zijn
geen eet- en drankbuffetten zoals barbeques en biertappen toegestaan. Van dit verbod kan
worden afgeweken in het geval van evenementen.
4.18. Ongehinderde doorgang
Ten behoeve van een veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg voor alle gebruikers,
is een ongehinderde doorgang (vluchtroute) op een locatie noodzakelijk. Daarom dient aan
alle onderstaande voorschriften te worden voldaan:
a. de voetgangersdoorloop ten behoeve van een ongehinderde voetgangersstroom, is
minimaal 1.50 meter;
b. de afstand tussen een terras en een weg die niet wordt gescheiden door een trottoir of
andere vorm van voetpad, is uit veiligheidsoverwegingen minimaal 0.60 meter;
c. Ambulances, Brandweer, Politie en verzorgingsverkeer (tezamen hulpverleningsdiensten)
dienen vrije doorgang te hebben. Om dit te kunnen garanderen is een minimale breedte
noodzakelijk van de doorgang. Deze bedraagt:
* 3.50 meter op een recht stuk weg;
* 4.50 meter bij een korte doorsteek en/of scherpe bocht;
* de toegang tot een bouwwerk dient tot op 10 meter bereikbaar te zijn voor
hulpverleningsdiensten.
d. Indien de vluchtroute onderdeel is van een terras, mag deze worden gemarkeerd met
bloembakken of afscheidingen van maximaal 0.80 meter hoog mits deze ook voor het
overige voldoen aan de criteria voor terrasafscheidingen zoals bedoeld in artikel 4.9.
e. brandkranen dienen te worden vrijgehouden.
4.19. Situering
1. Een locatie moet geschikt zijn voor gebruik ten behoeve van terrasexploitatie als bedoeld
in artikel 2.28 APV.
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2. Een terras gelegen op gemeentegrond mag alleen direct grenzend aan de voor-en/of
zijgevel van het horecabedrijf worden ingenomen tenzij wettelijke regels (zoals het
bestemmingsplan of milieuwetgeving) zich hiertegen verzetten.
3. Zogenoemde eilandterrassen zijn alleen toegestaan op openbare pleinen, direct voor het
horecabedrijf gelegen.
4. Bij reconstructies heeft de gemeente de mogelijkheid om vooraf vorm, afmeting en
locaties vast te leggen voor een bepaald gebied zodat potentiële terrassen vooraf op
tekening worden vastgelegd.
5. Bij winkelondersteunende horeca zijn geen eilandterrassen toegestaan.
4.20. Terrassen tijdens evenementen en infrastructurele werkzaamheden
1. Tijdens evenementen en infrastructurele werkzaamheden in de directe omgeving van het
horecabedrijf kan worden bepaald dat de exploitatievergunning voor het terrasgedeelte
tijdelijk buiten werking wordt gesteld in het belang van de openbare orde en de veiligheid.
2. Geen gebruik mag worden gemaakt van de exploitatievergunning gedurende de periode
van (infrastructurele) werkzaamheden, groot onderhoud dan wel reconstructie op of aan
het aan het terras aansluitende weggedeelte. De gemeente bepaalt daarbij de duur van de
werkzaamheden, groot onderhoud en reconstructie. Een en ander vindt zo mogelijk plaats
in overleg met de betrokken ondernemer(s).
3. (Infrastructurele) werkzaamheden, groot onderhoud en reconstructie kunnen aanleiding
zijn om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Dit kan er toe leiden dat de vergunde
maatvoering van het terras wordt gewijzigd. Een en ander vindt zo mogelijk plaats in
overleg met de betrokken ondernemer(s).
4. Deze beleidsregels bieden geen grondslag voor schadevergoeding als gevolg van het geen
gebruik kunnen maken van de exploitatievergunning als hier bedoeld doch uitsluitend op
restitutie van precariobelasting e.e.a. overeenkomstig sub 4.27 van deze Beleidsregels.
4.21. Opslag terrasmeubilair
Vanwege de openbare orde en veiligheid moet het gehele terrasmeubilair buiten de
openingstijden van het horecabedrijf en bij evenementen inpandig worden opgeslagen. Indien
wordt aangetoond dat inpandige opslag in redelijkheid niet mogelijk is, zulks ter beoordeling
van de burgemeester, mag het meubilair buiten worden opgestapeld mits dit deugdelijk
(bijvoorbeeld met kettingen) verankerd is. Voor terrassen op eigen terrein geldt dat het
terrasmeubilair tijdens sluitingstijd van het terras, zodanig moet zijn opgeslagen dat daarvan
door bezoekers geen gebruik kan worden gemaakt.
4.22. Schoonhouden terras en directe omgeving
De exploitant van het terras moet het terras en de directe omgeving daarvan in nette staat
houden gedurende de tijden dat van het terras gebruik wordt gemaakt. Afval moet regelmatig
worden verwijderd van het terras en de directe omgeving daarvan. In ieder geval na sluiting
van het terras aan het einde van de dag. Het afval mag niet in de goot en/of het riool worden
gedeponeerd.
4.23. Specifieke regels voor het Centrumgebied
Vanwege het bijzondere karakter van het Centrumgebied (zie bijlage 1) gelden aanvullend op
de regels zoals die gelden voor de rest van de gemeente, hiervoor de volgende regels:
1. Terrasmeubilair
Terrasmeubilair is toegestaan mits dit voldoet aan alle voorwaarden als bedoeld in bijlage
2;
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2. Terrasafscheidingen
Voor terrasafscheidingen geldt dat deze aan alle onderstaande voorwaarden alsmede
hetgeen hierover in bijlage 3 is bepaald dienen te voldoen:
a. zij wegneembaar, demontabel of inklapbaar zijn. Mits wegneembaar mogen deze
ook inschuifbaar zijn;
b. zij niet worden bevestigd of verankerd in dan wel op grond in eigendom van de
gemeente. Indien de noodzaak van bevestiging of verankering in dan wel op grond
in eigendom van de gemeente door de aanvrager wordt aangetoond, zulks ter
beoordeling van de burgemeester, zal de gemeente in overleg met en op kosten van
de aanvrager zorgdragen voor de bevestiging of verankering. Van deze
mogelijkheid kan eveneens gebruik worden gemaakt als de grond in eigendom is
van de exploitant van de horeca-inrichting. Over de aanvaardbaarheid van het
uiterlijk van de bevestiging/verankering vraagt de burgemeester advies aan de
stadsbouwmeester dan wel de monumentencommissie. Deze laatste in het geval
van een terras behorend bij een monument;
c. het frame waarin het terrasschot is gevat dient te zijn uitgevoerd in ingetogen
donkere of lichte kleuren een en ander conform hetgeen hierover is opgenomen in
bijlage 3. Felle in het oog springende kleuren zijn niet toegestaan;
d. het dicht maken van de opening tussen de bovenkant van het zijschot en de
onderkant van de zonwering is geoorloofd als het gedeelte boven op het ‘reguliere’
zijschot’ (de driehoek) aan dezelfde voorschriften voldoet als de voorschriften
waaraan het reguliere zijschot moet voldoen (wegneembaar, inklapbaar, geen
bevestiging aan ondergrond etc.) en als wordt voldaan aan de door de
welstandsvoorschriften betreffende (kleur, materiaal, detaillering e.e.a. conform
bijlage 3;
e. zij niet voorzien zijn van reclame-uitingen.
f. zij maximaal 1.80 meter exclusief wieltjes en 2.00 meter inclusief wieltjes hoog en
90% transparant door middel van (plexi)glas moeten zijn waarbij het niettransparante deel wordt gevormd door het frame gemeten aan het einde van de
terrasafscheiding aan de muurzijde. Dit is de afstand gemeten tussen de bovenkant
van de bovendorpel van de terrasafscheiding en de onderkant van de onderdorpel
van de terrasafscheiding.
Onder de onderdorpel van de terrasafscheiding kan een wieltje/kunnen wieltjes of
een andere voorziening t.b.v. het inklappen en/of ondersteunen van de
terrasafscheiding worden aangebracht. Dit mag onder de voorwaarde dat de hoogte
van de terrasafscheiding inclusief wieltje(s) of andere voorziening t.b.v. het
inklappen en/of ondersteunen van de terrasafscheiding in totaal maximaal 2.00
meter bedraagt. De maximale hoogte van 2.00 meter is de hoogte gemeten vanaf
bovenkant bestrating tot de bovenkant van de bovendorpel van de
terrasafscheiding zonder ‘optopping’. Deze hoogte wordt gemeten aan het einde
van de terrasafscheiding aan de muurzijde e.e.a. conform bijlage 3.
3. Parasols
Parasols zijn toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden alsmede hetgeen
hierover in bijlage 5 is bepaald dienen te voldoen:
a. deze een vierkante vorm hebben;
b. de kleur en materialen identiek zijn aan dat van een reeds aanwezig uitvalscherm.
Indien geen uitvalscherm aanwezig is, de kleur aansluit bij die van de gevel en het
straatbeeld bestaande uit geel, wit, lichtbruin en warme grijze tinten overeenkomstig
het kleurenpalet als bedoeld in bijlage 5;
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c. indien functionele reclame op de volant wordt aangebracht deze kort en bondig is
zoals Tapas of Visspecialiteiten.
4. Uitvalschermen
Uitvalschermen zijn toegestaan mits de kleur en materialen aansluiten bij die van de gevel
en het straatbeeld bestaande uit geel, wit, lichtbruin en warme grijze tinten alsmede
hetgeen hierover in bijlage 5 is bepaald.
5. Menubord
Per 12,5 meter van de buitengevel van een horeca-inrichting is plaatsing van één
menubord toegestaan mits:
a. geen reclame-uitingen worden afgebeeld met uitzondering van de bedrijfsnaam;
b. het is uitgevoerd in krijt met hout of metaal met blanke afwerking;
c. het maximaal 1.30 meter hoog is en 0.8 meter breed;
d. het is geplaatst binnen de grenzen van het terras.
6. Menukaart
Het plaatsen van één menukaart op een standaard (lessenaar) per horeca-inrichting is
toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
a. verschijningsvorm en lessenaarsmodel zijn qua vorm en kleur afgestemd op het
aanwezige terrasmeubilair;
b. de bovenkant van de lessenaar is maximaal 1.50 meter gemeten vanaf maaiveld en de
breedte maximaal 0.5 meter;
c. de menukaart en de standaard zijn geplaatst binnen de grenzen van het terras.
7. Bloembakken
Bloembakken zijn toegestaan mits:
a. deze niet zijn voorzien van reclame;
b. zij verplaatsbaar zijn
c. zij zijn geplaatst binnen de grenzen van het terras.
4.24. Aankleding
Onverminderd hetgeen hierboven is bepaald in artikel 4.8 tot en met 4.23 geldt dat de
aankleding (bijvoorbeeld met sfeervoorwerpen) van het terras zodanig moet zijn dat deze
kwalitatief en functioneel de identiteit van het bedrijf en de periode van het jaar, ondersteunt.
4.25. Aansprakelijkheid exploitant
De exploitant neemt de redelijkerwijs mogelijke maatregelen om te voorkomen dat de
gemeente en derden schade lijden als gevolg van de exploitatie van het terras.
4.26. Aanwezigheid vergunning
Ten behoeve van de uitvoering van een goed toezicht dient de volledige exploitatievergunning
steeds in het horecabedrijf aanwezig te zijn.
4.27. Precariobelasting
Op basis van het vergunde aantal vierkante meters wordt bij gebruik van gemeentegrond
precariobelasting geheven. Geen precariobelasting is verschuldigd gedurende de periode dat
geen gebruik kan worden gemaakt van de exploitatievergunning als gevolg van onderhouds-,
infrastructurele werkzaamheden en reconstructie als bedoeld onder 4.19 en 4.20 mits de
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bedoelde periode langer dan twee weken duurt. De vergunninghouder kan schriftelijk een
verzoek om teruggave indienen.
4.28. Stadsbouwmeester en monumentencommissie
Wat welstandsaspecten betreft van terrasonderdelen, niet zijnde bouwwerken of niet zijnde
omgevingsplichtige bouwwerken, wint de burgemeester advies in bij de stadsbouwmeester
dan wel de monumentencommissie. Deze laatste in het geval van een terras behorend bij een
monument.
5. Handhaving
Bij overtreding van de voorschriften en beperkingen verbonden aan de exploitatievergunning,
staan de burgemeester de gebruikelijke bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen ter
beschikking: bestuursdwang, dwangsom en intrekking van de vergunning. Bij toepassing van
de genoemde handhavingsmiddelen wordt het Horecasanctiebeleid en de Leidraad
handhavingsacties en begunstigingstermijnen gevolgd.
Strafrechtelijke handhaving door het openbaar ministerie is eveneens mogelijk. Op grond van
artikel 6:1 Apv wordt de overtreding van de voorschriften en beperkingen strafbaar gesteld
met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. Bovendien
kan de straf inhouden dat de uitspraak openbaar wordt gemaakt.
6. Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels Terrassen 2014’.
7. Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking de eerste dag na die waarop zij zijn bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Valkenburg aan de Geul op 27 mei 2014.

De burgemeester van Valkenburg aan de Geul
Drs. M.J.A. Eurlings

Publicatiedatum: 16 juli 2014
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