Aanvraag Terrasvergunning gemeente Hardenberg
Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg

Gegevens van de aanvrager:
Naam en voorletters: …………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………..
Postcode / Woonplaats: ………………………………………………………..
Telefoon: …………………………………………………………………………..
Mobiel: ………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………
Gegevens lokaliteit:
Naam: …………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………….
Postcode en Woonplaats: ………………………………………………………...
Postadres: (indien anders dan gegevens lokaliteit)
Naam: ………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………..
Postcode en Woonplaats: ………………………………………………………………..
Gegevens terras:
Grootte totale terras:
Het terras bestaat uit:
- Gevelterras (winterterras):
- Vrijliggend terras (zomerterras):

…………………………m²
………………………… m²
………………………….m²

Het terras ligt volledig in het verlengde van uw eigen voorgevel:
0 ja
0 nee
Indien ‘nee’, hiervan graag een aparte situatieschets toevoegen, inclusief een
schriftelijke toestemming van de eigenaar van het naastliggende terras.
Het terras zal wel / niet / gedeeltelijk* op gemeentegrond worden geplaatst.
Aantal m² op gemeentegrond
………………………….m²
Aantal m² op eigen grond
………………………….m²
Wilt u / zijn er zaken in de grond verankeren/verankerd? (parasols,
windschermen)
0 ja
0 nee
Indien ‘ja’, is hiervoor een omgevingsvergunning verleend?
0 ja
0 nee
Wilt u uw meubilair gedurende het terrasseizoen tussen 1 april en 31 oktober
buiten openingstijden op de locatie van het terras laten staan?
0 ja
0 nee
Als bijlage de situatieschets van uw terras toevoegen, waarop in ieder geval is
vermeld:
- m² terras
- locatie parasol(s)
- locatie windscherm(en)
Het vrijliggende terras (zomerterras) mag gedurende de periode van 1 april tot en
met 31 oktober gebruikt worden. Het gevelterras (winterterras) mag het gehele
jaar gebruikt worden.

*doorhalen wat niet van toepassing is

Toegankelijkheid
Vrije doorrijruimte
Is een vrije doorrijstrook, zoals opgenomen in het beleid van de gemeente
Hardenberg* voor gemotoriseerd verkeer gegarandeerd?
* Voor Hardenberg is dat 4,50 meter.

0 ja
0 nee
Is een vrije doorloopstrook, zoals opgenomen in het beleid van de gemeente
Hardenberg* voor voetgangers gegarandeerd?
* Voor Hardenberg is dat 2 meter

0 ja
0 nee
Overige gegevens
Aanvrager is in het bezit van een Drank- en Horecawetvergunning.
0 ja
0 nee

Ondertekening:
Plaats :…………………………………………………………………………
Handtekening van de aanvrager:

…………………………………………………………………………………
Datum : ………………………………………………………………………..
Toevoegen een schetstekening van de gewenste situatie, incl. maatvoering
terras.
verzenden aan:
Gemeente Hardenberg
Postbus 500
7770 BA Hardenberg
of mailen naar gemeente@hardenberg.nl

Toelichting:
In de bijlage vindt u algemene informatie en informatie betreffende de gemeente Hardenberg.
Voor meer informatie kunt u bellen met de Publieksdienst 14 0523.

Algemeen Hardenberg:
-

-

-

-

-

Voor alle terrassen geldt dat een vergunning moet worden afgegeven voor het houden van een
terras.
Er worden geen specifieke eisen gesteld aan vorm en materiaal van de tafels en stoelen op de
terrassen dan wel aan overige objecten op het terras.
Er dienen minimaal 2 afvalbakken aanwezig te zijn.
Na sluitingstijd moet het terrasmeubilair op een deugdelijke manier, indien mogelijk in het pand,
opgeslagen worden.
Indien gewenst is het mogelijk het terras buiten openingstijden op te slaan op de locatie waar het
terras tijdens openingstijden is opgesteld. Dit dient vooraf te worden overlegd bij de
vergunningaanvraag.
Gevelterrassen mogen tot maximaal 4 meter vanaf de voorgevel van het pand geplaatst worden,
mits een vrije doorrijstrook van 4,50 meter voor hulpverlenend vervoer en een vrije doorgang
voor voetgangers van minimaal 2 meter is gewaarborgd.
Vrij liggende terrassen mogen alleen op pleinen (open, onbebouwde ruimte tussen gebouwen)
worden geplaatst.
Vrij liggende terrassen mogen maximaal een diepte van 4 meter hebben, mits een vrije
doorrijstrook van 4,50 meter voor hulpverlenend vervoer en een vrije doorgang voor voetgangers
van minimaal 2 meter is gewaarborgd.
Tijdens markten en/of evenementen op de betreffende locaties zijn vrij liggende terrassen niet
toegestaan.
De maximale breedte van het terras is in principe gelijk aan de breedte van de gevel van het
bijbehorende pand. Afwijking hiervan is mogelijk wanneer met de gebruiker van het naastgelegen
pand schriftelijk overeenstemming wordt bereikt over het gebruik van de ruimte voor dit
naastgelegen pand als terras.
Het terras en bijbehorende attributen (parasols e.d.) mogen een maximale hoogte hebben van
2,50 meter.
Het terrasseizoen is van 15 maart tot 1 november (inclusief de herfstvakantie)
Buiten deze periode dient al het meubilair, inclusief terrasafscheidingen, te worden verwijderd.
Bij uitzonderlijk mooi weer kan de burgemeester het seizoen voor zomerterrassen vervroegen dan
wel verlengen.
Het winterterras mag tussen 1 november tot 15 maart geplaatst worden.
Een winterterras bestaat uit een enkele rij tafeltjes en stoelen en eventueel haaks op de gevel één
of twee terrasschotten.
Op het winterterras mogen heaters geplaatst worden, maar geen extra voorzieningen zoals
overkappingen, extra terrasschotten e.d..

Centrum Hardenberg:
-

-

-

-

Per terras is slechts één type stoel of tafel toegestaan.
De op het terras aanwezige stoelen en tafels dienen gemaakt te zijn van overwegend natuurlijke
of natuurlijk ogende materialen.
Per tafel mag er één parasol (met voetstuk) worden geplaatst, mits deze geplaatst worden binnen
de toegestane diepte en hoogte.
Per terras dienen de parasols dienen dezelfde kleur te hebben.
De reclame op parasols dient terughoudend te zijn aangebracht en mag maximaal 10 % van het
oppervlak beslaan.
Per gevelterras mag 1 type windscherm/terrasschot geplaatst worden. Deze dienen haaks op de
gevel geplaatst te worden. De maximale breedte is 2,20 en de maximale hoogte is 0,90 meter.
De windschermen/terrasschotten dienen te zijn uitgevoerd in een overwegend transparant
materiaal met maximaal 10 % reclame.
Gevelterrassen mogen op de openbare ‘weg’ geplaatst worden, aan de hand van de vastgestelde
voorschriften op betreffende locatie. Ditzelfde geldt voor vrijliggende terrassen op pleinen (open,
onbebouwde ruimte tussen gebouwen)
Locaties waar terrassen mogen worden geplaatst:
o Gevelterrassen: Voorstraat, Oosteinde, Fortuinstraat, Admiraal Helfrichstraat,
Sallandsestraat, De Spinde, Gedempte Haven
o Vrijliggende terrassen: Markt, Klepperplein
Voor de Voorstraat, Oosteinde en Fortuinstraat gaat de brandweer akkoord met een minimale
doorgang van 3,50 meter (i.p.v. 4,50 meter) indien aan de volgende voorwaarden kan worden
voldaan:
o Obstakels (binnen 4,50 meter) moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd;
o In geval van calamiteiten behoudt de brandweer (en andere hulpdiensten) zich het recht
toe obstakels (zonder verdere consequenties) te (laten) verwijderen.
In het geval van vrijliggende terrassen worden de ondernemers van de aangrenzende panden als
eerste de mogelijkheid geboden een vergunning aan te vragen. Daarna kunnen andere
horecaondernemers, welke binnen 25 meter (gemeten tussen de toegangsdeur van het pand van
de grens van het terras) van het bedoelde terras gevestigd zijn, een vergunning aanvragen.

Centrum Dedemsvaart:
-

-

-

-

-

Locaties waar terrassen geplaatst mogen worden:
o Julianastraat
o Marktstraat
o Markt
Langs de gevel/kavelgrens mag een terras van 1,20 meter opgesteld worden. Daar waar zich een
horeca gelegenheid bevindt langs de straat mag deze zone uitgebreid worden tot 2,80 meter uit
de gevel.
De blindengeleidestrook vindt plaats in de vrije loop zone van 1,50 meter die vanaf die 2,80 meter
uit de gevel begint. Daar waar ruimte is en een horecagelegenheid plaatsvindt, mag aan de andere
kant van die vrije loop zone ook terrassen geplaatst worden, rekening houdend met een uitstap
strook langs de parkeerstrook van minimaal 1,20 meter.
Het terras mag niet breder zijn dan de voorgevel van het pand.
Tussen het terras en de markering voor blinden en slechtzineden of andersoortige markering moet
een doorgang voor voetgangers van minimaal 1,50 meter vrij blijven.
Er moet zoveel mogelijk één lijn gekozen worden wat betreft de kleur (pasteltinten) en het
materiaal (natuurlijke materialen) van het meubilair en overige objecten.
Op parasols mag geen andere reclame worden gevoerd dan de naam van de onderneming.
Terrasafscheidingen zijn toegestaan in de Julianastraat, de Markt en de Marktstraat, mits deze
gelijk is aan de in de beleidsnota uitstallingen, reclameobjecten, ramkraakbeveiliging en terrassen
2011 afgebeelde terrasafscheiding.
Op prullenbakken mag geen reclame worden gevoerd.
Terrasverwarming is toegestaan, mits deze aan de gevel is verankerd of – in acht genomen de
brandveiligheid – zo dicht mogelijk tegen de gevel is geplaatst.
Terrasverlichting is toegestaan mits deze aan de gevel is verankerd of – in acht genomen de
brandveiligheid – zo dicht mogelijk tegen de gevel is geplaatst en ondergeschikt is aan de
openbare verlichting (zoals indirecte sfeerverlichting).

