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Beleidsregel terrasvergunningen Sliedrecht

Verantwoordelijke
afdeling

Team Ruimtelijke Ordening en Economie.
De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische
informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden, onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Sliedrecht

gelet op:
- de taak van de gemeente Sliedrecht om te zorgen voor een rechtmatig en veilig gebruik van de
openbare ruimte voor horeca-exploitatie;
- het bepaalde in de artikelen 2:27 en 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2019;
- de plicht van de gemeente vanuit het gelijkheidsbeginsel om voor schaarse vergunningen inzichtelijk
te maken wat de beperkte looptijd, aanvraagmogelijkheden en wijze van toedeling is;
- het bepaalde in de artikel 29 en 30 van de Drank- en Horecawet;

BESLUIT
de volgende beleidsregel vast te stellen.

BELEIDSREGEL TERRASVERGUNNINGEN SLIEDRECHT

Artikel 1 Doelstelling
Deze beleidsregel legt vast welke procedure de gemeente Sliedrecht volgt bij terrasvergunningen.

Artikel 2 Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

-

drank- en horecavergunning: een vergunning voor het schenken van alcoholische consumpties in
een openbare inrichting inclusief een terras op grond van de Drank- en Horecawet;
exploitatievergunning: een vergunning voor de exploitatie van een openbare inrichting inclusief
een terras op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV)
Sliedrecht 2019;
openbare ruimte: voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond;
schaarse vergunning: een vergunning waarvoor het mogelijk aantal gegadigden het aantal
beschikbare plaatsen overtreft;
terras: een buiten de besloten ruimte van een openbare inrichting liggend deel waar sta- of
zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden
geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt,
zoals omschreven in artikel 2:27 van de APV Sliedrecht 2019.

Artikel 3 Exploitatievergunning openbare inrichting algemeen
1. Op grond van de artikelen 2:27 en 2:28 van de APV Sliedrecht 2019 is voor de exploitatie van een
openbare inrichting inclusief een terras een vergunning verplicht. Het gaat dan om een
exploitatievergunning voor de gehele inrichting, waar het terras onderdeel van is.
2. De exploitatievergunning bevat voor het terras de oppervlakte, situering en specifieke
gebruiksvoorschriften.
3. Een exploitatievergunning zoals bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt voor onbepaalde tijd,
tenzij er sprake is van een schaarse vergunning.

Artikel 4 Exploitatievergunningen voor schaarse terrasruimte
1. Een exploitatievergunning is een schaarse vergunning indien er voor een deel van de te
exploiteren inrichting mogelijk meerdere gegadigden zijn.
2. Terrasruimte buiten de breedte van het pand zelf of een pleinterras in de openbare ruimte
(schuin) tegenover het pand van de betreffende inrichting is schaarse terrasruimte, omdat hierop
mogelijk vanuit andere naastgelegen inrichtingen aanspraak op gemaakt kan worden.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 3 van deze beleidsregel wordt een
exploitatievergunning die schaarse terrasruimte betreft verstrekt voor de duur van drie jaar.
4. Bij de behandeling van de aanvraag van een exploitatievergunning motiveert de burgemeester
richting de aanvrager waarom het een schaarse vergunning betreft.

Artikel 5 Verdelingswijze schaarse terrasruimte
1. Om potentiële gegadigden voor schaarse terrasruimte de mogelijkheid te bieden om aanspraak te
maken op de betreffende openbare terrasruimte maakt de gemeente openbaar bekend wanneer
een schaarse vergunning afloopt.
2. Op de beschikbare terrasruimte kan vervolgens worden ingeschreven door alle inrichtingen die
grenzen aan of direct tegenover de betreffende terrasruimte gelegen zijn.
3. Indien er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde terrasruimte, stelt de gemeente zo mogelijk –
op basis van de ruimtelijke mogelijkheden – een evenredige verdeling voor tussen alle
gegadigden. De nabijheid van het pand en de reeds toegewezen terrasruimte per inrichting
worden daarbij meegewogen. Het voorstel van de gemeente wordt ruimtelijk en
stedenbouwkundig onderbouwd.
4. Indien een evenredige verdeling tussen alle gegadigden niet mogelijk is vanwege ruimtelijke
beperkingen, het aantal gegadigden of anderszins, dan wijst de gemeente de betreffende
terrasruimte toe via loting. Loting zal plaatsvinden bij een notaris.
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Artikel 6 Drank- en Horecavergunning
1. Exploitanten van een horeca-inrichting zijn op grond van de Drank- en Horecawet verplicht een
vergunning aan te vragen bij de gemeente voor het verstrekken van alcoholische consumpties.
2. De drank- en horecavergunning geldt voor de inrichting en het eventueel bijbehorende terras. De
drank- en horecavergunning bevat ingevolge artikel 29 van de Drank- en Horecawet ook de
situering en oppervlakten van het terras. Dit in aanvulling op de exploitatievergunning zoals
omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze beleidsregel.
3. De drank- en horecavergunning wordt in principe verstrekt voor onbepaalde tijd.
4. Indien op grond van de exploitatievergunning zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van deze
beleidsregel de te exploiteren terrasruimte niet langer overeenkomst met de omschrijving in de
drank- en horecavergunning, dan is er sprake van een gewijzigde situatie als bedoeld in artikel 30
van de Drank- en Horecawet. De vergunninghouder is dan verplicht hiervan melding te maken bij
de burgemeester, die op basis hiervan een gewijzigde drank- en horecavergunning kan
verstrekken.
5. Indien de gemeente aan een houder van een drank- en horecavergunning voor onbepaalde tijd
een nieuwe exploitatievergunning voor bepaalde tijd verstrekt waarin de vergunde
exploitatieruimte inclusief het terras niet langer overeenkomst met de omschrijving in de dranken horecavergunning, maakt de gemeente hiervan melding bij de vergunninghouder onder
verwijzing naar diens meldingsplicht op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 7 Overgangsbepaling
1. Een exploitatievergunning die op grond van artikel 4 van deze beleidsregel een schaarse
vergunning betreft, maar die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel is afgegeven voor
onbepaalde tijd, wordt per 1 juli 2020 omgezet naar een vergunning voor bepaalde tijd tot 31
december 2022.
2. De gemeente stelt de betreffende vergunninghouders wiens exploitatievergunning voor
onbepaalde tijd wordt omgezet naar een vergunning voor bepaalde tijd onverwijld van deze
wijziging in kennis, waarbij de burgemeester richting de vergunninghouder motiveert waarom de
betreffende exploitatievergunning een schaarse vergunning betreft.

Artikel 8 Slotbepalingen
Deze regeling kan worden aangehaald als: “Beleidsregel terrasvergunningen Sliedrecht” en treedt in
werking op 4 februari 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering op 4 februari 2020.

College van burgemeester en wethouders van gemeente Sliedrecht.

De secretaris, N.H. Kuiper mca mcm

De burgemeester, drs. A.P.M. van Hemmen
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