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Voorgesteld raadsbesluit 
De raad besluit: 

I. de Verordening tot wijziging van Legesverordening vast te stellen; 
II. de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Veioidening Groningen 2009 

vast te stellen; 
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad en in werking 

te laten treden op de dag na de bekendmaking. 

Samenvatting 

Inleiding 
De horeca is een belangrijke sector voor de stad Groningen. Het zorgt voor een levendige binnenstad met 
vele bezoekeis. Voor het beeld: er zijn 746 cafés, restaurants en hotels. Dat is 1 op iedere 262 Groningers! 
Een lang gekoesterde wens was de deiegulering van de exploitatievergunning. Hierover zijn we lang in 
gesprek geweest met de Koninklijke Horeca Nederland omdat ei een aantal belangrijke uitgangspunten 
waren, namelijk het terras en de wet BIBOB. Daar hebben we nu oplossingen voor gevonden. 

Van 2 vergunningen naar 1 
In de huidige situatie worden er standaard twee vergunningen verleend, namelijk de landelijk wettelijk 
verplichte Drank & Horecavergunning (DHW) voor alcoholverstrekkende bedrijven en een in de APVG 
geregelde exploitatievergunning. Met de voorliggende beleidswijziging hoeft een ondernemer in plaats 
van twee, nog maar één vergunning aan te vragen (DHW). De exploitatievergunning uit de APVG komt te 
vervallen. 

Oplossing terrasvergunning 
Met het vervallen van de verplichting om over een exploitatievergunning te moeten beschikken, komt ook 
de daaiin geïntegieerde teriasvergunning te vervallen. Vraag is daarmee via welk juridisch vehikel de 
terrasvergunning nu wordt geregeld. Er komt een meldingsplicht voor alle gevelterrassen en in algemene 
regels wordt vastgelegd waaraan de terrassen moeten voldoen. Voor eilandterrassen zal een 
vergunningplicht blijven gelden. Deze nieuwe manier van aanvragen leidt tot minder bureaucratie bij het 
aanvragen van een terras. 

De mogelijkheid tot handhaving blijft in de nieuwe situatie gelijk. Op basis van de meldingsgegevens en 
het kader die de algemene regels omschrijft ontstaat een oveizichtelijk beeld waaibij niet toegestane 
situaties snel heikend kunnen worden. 
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Vervolg samenvatting 

Uitzonderingen afwijking algemene regels en Bestemmingsplan Binnenstad 
De ontheffing voor de exploitatievergunning voeren we per april 2018 volledig in. De terrasvergunning is 
dan niet meer nodig buiten het bestemmingsplan binnenstad Xenz\\ wordt afgeweken van de gestelde 
regels. 
Door de ontwikkelingen rondom de herinrichting van de binnenstad voeren we de ontheffing 
terrasvergunning gefaseerd in. Na de herinrichting van de binnenstad stellen we een terrassenkaart met 
algemene regels op. Dan kan de ontheffing ook voor de gebieden binnen het bestemmingsplan 
binnenstad gaan gelden. De verwachting is dat dit in 2021 is afgerond. 

Oplossing BIBOB 
Het laten vervallen van de exploitatieveigunningplicht zou de mogelijkheid om handhavend op te kunnen 
treden tegen openbare ordeproblemen en incidenten in en rond de horecabedrijven niet mogen 
verminderen. Daarbij moet het mogelijk blijven dat horecabedrijven aan de Wet BIBOB worden getoetst. 

We maken onderscheid tussen horecabedrijven die alcoholhoudende drank verkopen en onder de Drank
en Horecawet vallen (de zgn. "natte" horeca) en bedrijven doe geen alcoholhoudende drank voor gebruik 
ter plaatse verkopen en niet onder de Drank- en Horecawet vallen (de zgn. "droge" horeca). 

De "natte" horeca dient te beschikken over een Drank- en Horecavergunning. Op basis van de aanvraag 
daarvan kan ook een BIBOB-toets uitgevoerd worden. Het laten vervallen van de verplichting om een 
exploitatievergunning aan te vragen, heeft dus geen gevolgen voor de toepassing van de Wet BIBOB op 
de "natte" horeca. 
Voor de "droge" horeca zal de BIBOB-toets echter niet meer mogelijk zijn. Dat is vooi overlast gevende en 
sommige soorten "droge" horecabedrijven, zoals coffeeshops, echter wel gewenst. Daarom blijven 
coffeeshops en overlast gevende horecabedrijven wel verplicht om over een exploitatievergunning horeca 
te beschikken. 

Bij overlast gaat het om incidenten die gepaard gaan met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en 
drugshandel in of bij de inrichting. Indien zich in de laatste zes maanden een overlastincident in of rondom 
het horecabediijf heeft voorgedaan, zal geen vrijstelling worden verleend. Indien zich een dergelijk 
incident in of bij een vrijgesteld horecabedrijf voordoet, zal de vrijstelling worden ingetrokken en dient het 
bedrijf alsnog een exploitatievergunning aan te vragen. 

Door aan overlast gevende horecabedrijven geen vrijstelling te verlenen of deze in te trekken, blijven de 
mogelijkheden om handhavend op te treden tegen deze bedrijven bestaan. 

Implementatie 
In overleg met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stellen wij voor om de exploitatievergunning per 1 
april 2018 te dereguleren. Voor situaties waarbij de 'algemene regels' niet voldoende zijn, zoals 
eilandterrassen, zal er een nieuw in te voeren terrasvergunning worden uitgegeven. 

De invoering van deze beleidswijziging zal juridisch van kracht worden door aanpassing van bijgevoegde 
stukken: 

Wijziging Algemene Plaatselijk Verordening Groningen 2009; 
Wijziging Beleidsregels Horecaterrassen gemeente Groningen; 
Wijziging Legesverordening. 

Afgehandeld en naar Datum 
archief 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

In het kader van deregulering en vermindering van de administratieve lasten voor horecabedrijven bestond 
al langere tijd het voornemen bij het college om de in artikel 2.27 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Groningen opgenomen verplichting voor horecabedrijven om over een exploitatievergunning te moeten 
beschikken te dereguleren. Om daartoe over te kunnen gaan, diende eerst een oplossing gevonden te 
worden voor de in de exploitatievergunning geïntegreerde terrasvergunning. Verder zou het laten vervallen 
van de exploitatievergunningplicht de mogelijkheid om handhavend op te kunnen treden tegen openbare 
ordeproblemen en incidenten in en rond de horecabedrijven niet mogen verminderen. Daarbij moet het 
mogelijk blijven dat horecabedrijven aan de Wet BIBOB getoetst worden. Hierover zijn we lang in gesprek 
geweest met de Koninklijke Horeca Nederland omdat er een aantal belangrijke uitgangspunten waren, 
namelijk het terras en de wet BIBOB. Daar hebben we nu oplossingen voor gevonden die we per april 2018 
willen invoeren. 

Kader 

APVG 2009 
Beleidsregels Horecaterrassen gemeente Groningen 
Legesverordening 

Het verlenen van een exploitatievergunning en gunnen van het gebiuik van de openbaie ruimte zijn eigen 
bevoegdheden van de gemeente. De regels zijn nu in de algemene plaatselijke veioidening opgenomen. 
VOOI de 'natte'horeca die alcohol schenkt moet een ondernemer ook een Drank- en Horecavergunning 
aanvragen. Die regels worden door het Rijk bepaald. De burgemeester voert die regeling uit. 

Argumenten en afwegingen 

Definitie natte- en droge alcohol 
Net als in de geldende APVG-bepalingen maken we onderscheid tussen de horecabedrijven die 
alcoholhoudende drank verkopen en onder de Drank- en Horecawet vallen (de zgn. "natte" horeca) en 
bedrijven die geen alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse verkopen en niet onder de Drank- en 
Horecawet vallen (de zgn. "droge" horeca). 

Hoe werkt de vrijstelling? 
Voorgesteld wordt de exploitatievergunning voor een horecabedrijf niet langer verplicht te laten zijn voor 
zowel de "natte" als de "droge" horecabedrijven, behalve voor de bedrijven die voor overlast hebben 
gezorgd. Voor de bedrijven die geen overlast hebben veroorzaakt zal in de APVG een vrijstelling van de 
exploitatievergunning worden opgenomen. Die vrijstelling kan ambtshalve verleend worden door de 
burgemeester en hoeft niet aangevraagd te woiden door de ondernemer. 
Met betrekking tot bedrijven die in de toekomst overlast veroorzaken kan de burgemeester de vrijstelling 
intrekken. Die bedrijven moeten dan alsnog een exploitatievergunning aanvragen. De handhaafbaarheid 
blijft hierdoor gelijk. 

De "natte" horeca dient o.g.v. artikel 3 van de Drank- en Horecawet wel te beschikken over een Drank- en 
Horecavergunning. Op basis van de aanvraag daarvan kan ook een BIBOB-toets uitgevoerd worden. Het 
laten vervallen van de verplichting om een exploitatievergunning aan te vragen, heeft dus geen gevolgen 
voor de toepassing van de Wet BIBOB op de "natte" horeca. 
Voor de "droge" horeca zal de BIBOB-toets echter niet meer mogelijk zijn. Dat is voor sommige soorten 
"droge" horecabedrijven, zoals coffeeshops, echter wel gewenst. Daarom blijven coffeeshops wel verplicht 
om over een exploitatievergunning horeca te beschikken. 

Bij de overlast die bepalend is voor de vraag of een bedrijf wel of geen vrijstelling kan krijgen, gaat het om 
incidenten die gepaard gaan met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en drugshandel in of bij de 
inrichting. Indien zich in de laatste zes maanden een overlastincident in of rondom het horecabedrijf heeft 
voorgedaan, zal geen viijstelling woiden veileend. Indien zich een deigelijk incident in of bij een vrijgesteld 
horecabedrijf voordoet, zal de vrijstelling worden ingetrokken en dient het bedrijf alsnog een 
exploitatievergunning aan te vragen. Door aan overlast gevende horecabediijven geen vrijstelling te 
verlenen of deze in te trekken, blijven de mogelijkheden om handhavend op te treden tegen deze bedrijven 
bestaan. 

3 
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Hoe gaan we om met terrassen 
In de nog geldende regelgeving heeft de aanvraag voor een exploitatievergunning ook betrekking op één of 
meer bij het horecabedrijf behorende terrassen. Vanwege het dereguleren van de exploitatievergunning 
horeca zal voor het reguleren van de terrassen een andere oplossing gezocht moeten worden. 
Voorgesteld wordt om niet langer alle terrassen vergunningplichtig te maken. In geval van gevelterrassen 
kan volstaan worden met een meldplicht. De eilandterrassen zijn dermate divers dat het moeilijk is om de 
voorwaarden waaronder die geplaatst mogen worden in algemene regels vast te leggen en is maatwerk 
vereist. Voor eilandterrassen blijft daarom een vergunningplicht bestaan. 
De "Voorwaarden vergunningvrije gevelterrassen", vast te stellen door de burgemeester, worden als 
bijlage opgenomen in de "Beleidsiegels horecaterrassen gemeente Groningen". 

Uitzonderingen afwijking algemene regels en Bestemmingsplan Binnenstad 
De ontheffing voor de exploitatieveigunning voeren we per april 2018 volledig in. De terrasvergunning is 
dan niet meer nodig buiten het bestemmingsplan binnenstad ter\z\\ wordt afgeweken van de gestelde 
regels. 
Door de ontwikkelingen rondom de heriniichting van de binnenstad voeren we de ontheffing 
terrasvergunning gefaseerd in. Na de herinrichting van de binnenstad stellen we een terrassenkaart met 
algemene regels op. Dan kan de ontheffing ook voor de gebieden binnen het bestemmingsplan binnenstad 
gaan gelden. De verwachting is dat dit in 2021 is afgerond. 

Door de ontwikkelingen rondom de herinrichting van de binnenstad is er een Leidraad Openbare Ruimte 
vastgesteld waarin onder meer regels zijn opgenomen voor de gevelzones. Hierbij werken we aan een 
logische lijn voor alle betrokken binnenstadstraten. Na de herinrichting van die straten op basis van de 
leidraad, kunnen de ruimtes voor terrassen aan de hand daarvan worden geactualiseerd op basis van een 
logische onderlegger. De verwachting is dat dit in 2019 is afgeiond. Voor de terrassen binnen het 
bestemmingsplan binnenstad is het wenselijk dat dan een terrassenkaart met algemene regels wordt 
opgesteld. De terrassenkaart kan pas worden gemaakt nadat de herstructurering binnenstad en het 
bijbehorende parkeerregiem definitief is vastgesteld. De plandatum hiervoor is 2021. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

In het kader van deregulering en vermindering van de administratieve lasten voor horecabedrijven bestond 
al langere tijd het voornemen bij het college om de in artikel 2.27 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Groningen opgenomen verplichting voor horecabedrijven om over een exploitatievergunning te moeten 
beschikken te dereguleren. In overleg met de Koninklijke Horeca Nederland hebben we nu oplossingen 
gevonden voor de praktische bezwaren. 

Financiële consequenties 

Leges 
De leges worden berekend op basis van uitgevoerde werkzaamheden. Tot nu toe zijn de legeskosten 
verdeeld over zowel de exploitatievergunning als over de drank- en horecavergunning. Voor de vernieuwde 
situatie, waarin de exploitatievergunning niet meer verplicht is komt een terrasvergunning in de plaats 
wanneer niet aan de algemene regels kan worden voldaan. Op voorhand kunnen we niet exact inschatten 
hoe de werkzaamheden in de praktijk uitpakken. Daarnaast is het altijd onzeker hoeveel aanvragen binnen 
komen. 
De indicatie voor 2018 is dat door het vervallen van de exploitatievergunningplicht ca. € 50.000,- aan 
veimindeiing van inkomsten optreedt. De inkomsten van de nieuwe teirasvergunningen zijn daarbij nog 
niet meegenomen omdat de aantallen daarvan nog niet zeker zijn. In het eerste kwartaal van 2019 kunnen 
we een goede indicatie geven van de effecten. Dit nemen we mee bij de gemeentelijke herijking van alle 
legeskosten die in 2019 is voorzien. We zullen dan ook met een oplossing voor een eventueel nadelig effect 
komen. 

Op koite termijn levert de nieuwe werkwijze in ieder geval een vereenvoudiging van de 
veigunningaanviaag op vooi de gehele horeca en het levert een financieel voordeel op voor de dioge 
horeca. 

Tot nu toe moest alle horeca beschikken ovei een exploitatieveigunning. Alleen de natte hoieca (met 
alcohol) moet ook een diank- en hoiecaveigunning hebben. 



Met ingang van 1 april 2018 hoeft geen enkele horecazaak nog een exploitatievergunning te hebben met 
uitzondering van de coffeeshops en zaken die een waarschuwing (OOV) hebben gekregen (nieuw in APVG). 

Dit levert een voordeel op voor de droge horeca (zonder alcohol) qua administratie en legeskosten (€ 606,20 
tarief 1-1-2018). De natte hoieca heeft dat vooideel alleen op de legeskosten. Administratief gezien levert dit 
voor hun geen vooideel op omdat ze nog steeds moeten beschikken ovei een drank- en horecavergunning 
(daarvan blijft het legestarief vooralsnog ongewijzigd). 

De legestarieven voor de exploitatievergunning coffeeshops of de wijziging daarvan blijven vooralsnog 
ongewijzigd. Dat geldt ook voor zaken die vanwege een waarschuwing alsnog een exploitatievergunning 
moeten aanvragen. 

Terras: 
Tot nu toe werd de teiiastoestemming opgenomen in de exploitatieveigunning. Daarnaast dienen 
terrasgegevens te worden opgenomen in de drank- en horecavergunning in het geval van natte hoieca. 
Met ingang van 1 april 2018 wordt een terras alleen nog maar gemeld als het past binnen de algemene 
regels. Voor de hele horeca hoeft dan geen exploitatievergunning meer te woiden aangepast. 

Dit scheelt € 139,70 legeskosten (tarief 2018). De natte horeca moet bij een nieuw of gewijzigd terras in 
geval van een melding nog wel de drank- en horecavergunning aanpassen. Hier wordt een nieuw 
legestaiief vooi geïntioduceerd in de legesverordening, namelijk € 73,-. Dat was € 139,70 (tarief 2018). 

Als een terras niet past binnen de kaders (dit is tot 2020 altijd het geval in het gebied dat valt in het 
Bestemmingsplan Binnenstad), dan is een terrasvergunning noodzakelijk. Dat is een nieuwe vergunning die 
we in de APVG opnemen. Ook in de legesveioidening moet daaivooi een nieuw legestarief worden 
opgenomen. Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een (te wijzigen) terrasvergunning gaat € 
475,- kosten. Tot nu toe waren de kosten € 139,70 voor de droge horeca en € 279,40 voor de natte horeca 
(tarieven 2018). 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat alle bestaande horecazaken met terras daarvoor al een 
exploitatievergunning hebben die bij ongewijzigde omstandigheden als terrasvergunning blijft dienen. 

Vergunningen 
horeca: 

Benodigd 
Expl. 
Verg. 

Leges 
€ 

Benodigd 
Drank- en 
horeca 

Leges 
€ 

Benodigd 
Terrasvergunning 

Leges 
€ 

Droge horeca 
Was: 
Wordt: 

Ja 
Nee 

606,20 Nee 
Nee 

- Nee 
Soms 475,-

Natte horeca 
Was: 
Wordt: 

Ja 
Nee 

606,20 Ja 
Ja 

400,--
400,-

Nee 
Soms 475,-

Wijziging 
terrasgegevens 
horecavergunning: 

Benodigd 
Expl. 
Verg. 

Leges 
€ 

Benodigd 
Drank- en 
horeca 

Leges 
€ 

Benodigd 
Terrasvergunning 

Leges 
€ 

Droge horeca 
Was: 
Wordt: 

Ja 
Nee 

139,70 Nee 
Nee 

- Nee 
Soms 475,-

Natte horeca 
Was: 
Wordt: 

Ja 
Nee 

139,70 Ja 
Ja 

139,70 
73,-

Nee 
Soms 475,-

Precario 
Voor terrassen waarvoor toestemming voor het gebiuik is gegeven of die feitelijk in gebiuik zijn op gronden 
in eigendom bij de gemeente blijft precaiio verschuldigd. De gemeente heft dit bedrag jaarlijks. Dit wordt 
ook omschreven in de nieuwe spelregels voor het doen van een terrasmelding welke worden toegevoegd 
als bijlage aan de Beleidsregels Horecaterrassen gemeente Groningen. 



Overige consequenties 

N.v.t. 

Vervolg 

Samen met de Koninklijke Hoieca Nedeiland zijn we een folder aan het ontwikkelingen zodat ondernemers 
simpel kunnen zien wat er voor hun veranderd en hoe de nieuwe aanvraagprocedures werken. Deze is 
gereed bij de implementatie per april 2018. 

Lange Termijn Agenda 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 



^if-d'i 

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE 
PLAATSELIJKE VERORDENING GRONINGEN 2009 

De raad van de gemeente Groningen 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van <datum> 

gelet op de artikelen 149 en 151a, eerste lid, van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Groningen 2009; 

Artikel I 

De Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 wordt gewijzigd als volgt: 

A In artikel 2.27 vervallen lid 6 sub d en e. 

Leden 7 en 8 worden vervangen door: 

7. De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod 
genoemd in het eerste lid aan: 
a. horecabedrijven, niet zijnde horecabedrijven waar de verkoop van softdrugs 

gedoogd wordt (coffeeshops), indien zich in de zes maanden voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van deze bepaling in of bij de inrichting geen incidenten hebben 
voorgedaan gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -
handel; 

b. horecabedrijven die zich nieuw in de gemeente vestigen en er zich geen 
weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:10 of het tweede en derde lid 
van dit artikel. 

8. De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een incident heeft voorgedaan als 
bedoeld in lid 7. 

Lid 9 vervalt en de leden 10,11 en 12 worden vernummerd naar 9, 10 en 11. 

B. Na artikel 2:27 een nieuw artikel 2:27A in te voegen: 

2:27a Terrasvergunning 

1. Het verboden om zonder vergunning van de burgemeester een horecaterras te 
exploiteren. 

2. In afwijking van artikel 2:6 beslist de burgemeester tevens over het in gebruik geven 
van gemeentelijke eigendomen en over het in gebruik nemen van de weg. 

3. De burgemeester kan onder voorwaarden bepalen dat terrassen zonder vergunning 
kunnen worden uitgezet. 



4. De burgemeester kan de terrassen weigeren, intrekken of in bijzondere 
omstandigheden de toestemming uit het derde lid beperken: 
a. indien de vestiging of de exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met het 

geldende bestemmingsplan; 
b ter bescherming van het woon- en leefklimaat en openbare orde in de nabije 

omgeving van het terras; 
c. indien 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; 
d. Indien dat gebruik een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en 

onderhoud van de weg; 
e. het beoogde gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de weg, 

inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan en van de omgeving; 
f. er meerdere belanghebbenden conflicterende aanspraak maken op de openbare 

ruimte ten behoeve van een redelijke verdeling. 
5. De burgemeester kan altijd bevelen een terras te verplaatsen of tijdelijk te ontruimen 

ten behoeve van evenementen. 
6. Het bepaalde in dit artikel geldt niet, voor zover in het daarin geregelde onderwerp 

wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken of het Provinciaal 
wegenreglement. 

C. artikel 2:30 veiligheidsplan vervalt. 

D. artikel 2:33 Intrekkingsgronden 
In de eerste zin 'de vergunning' te vervangen door 'de vergunning bedoelt in artikel 2:27 van 
deze verordening en de vergunning bedoelt in artikel 2:27a van deze verordening' 

Artikel II 
Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. 

Artikel III 
Overgangsrecht 
Onderdelen van exploitatievergunningen horeca verleend op grond van artikel 2:27 van de 
verordening gelden voor zover zij op horecaterrassen zien tevens als een vergunning in de 
zin van artikel 2:27a. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van <datum> 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Toon Dashorst 



BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGELS 
HORECATERRASSEN GEMEENTE GRONINGEN 

De burgemeester en het college van de gemeente Groningen ieder voor zover het hun 

bevoegdheid betreft, 

gelet op de artikelen 2:27a van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; 

besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Beleidsregels horecaterrassen gemeente 

Groningen 

Artikel l 

De Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 wordt gewijzigd als volgt: 

A. Direct onder het kopje 3 beleidsregels terrassen 
'2:27' vervangen door '2:27a' 

B. onder het kopje Algemeen een nieuwe 2^ bullet invoegen: 

• Terrassen zijn alleen toegestaan bij een horecainrichting. 

C. Het kopje 4 Aanvragen vergunning terras en de tekst: 

Als er sprake is van een nieuwe horecaonderneming of een nieuw of te wijzigen terras 

bij een bestaand horecabedrijf dient de horecaondernemer een vergunning aan te 

vragen voor het terras. De aanvraagprocedure is te vinden op de website van de 

gemeente. 

• Terrassen kunnen alleen door horecabedrijven worden geëxploiteerd. De exploitatie 

van het terras wordt opgenomen in de exploitatievergunning horecabedrijven en -

indien van toepassing - in de drank-en horecavergunning. 

• In de vergunning staat omschreven: de oppervlakte, het soort terras en of het een 

terras is op eigen grond of gemeentegrond. Dit laatste is van belang voor het heffen 

van precario. Bij de vergunning hoort een terrastekening. De gemeente heft jaarlijks 

precario voor het gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van het terras. De 

hoogte van dit bedrag is te vinden op de website van de gemeente Groningen.' 

wordt vervangen door: 



'4. Melden of aanvragen van een horecaterras 
Als er sprake is van een nieuwe horecaonderneming of een nieuw ofte wijzigen terras bij 
een bestaand horecainrichting dient de horecaondernemer een vergunning aan te vragen 
voor het terras tenzij kan worden volstaan met een melding. 

Melding 
In de volgende gevallen kan worden volstaan met het melden van een terras: 
1. Terrassen buiten het Bestemmingsplan Binnenstad 
2. overige gebruikers van de straat, bewoners en ondernemers, niet gehinderd worden in 
hun gebruik; 

a. De terrassen mogen maximaal l,5m diep zijn vanaf de gevel. Dit om plintfuncties 
in de straat makkelijk toegankelijk te houden. 

b. Informeren van overige ondernemers of ondernemersvereniging en bewoners 
van de straat is verplicht. 

c. Indien er klachten zijn, dient de ondernemers dit zelf moeten oplossen. Gebeurt 
dit niet, dan zal vervalt het recht op gebruik openbare ruimte ten behoeve van 
terras op grond van een melding en zal er een vergunning moeten worden 
aangevraagd. 

3. de voetgangers genoeg ruimte hebben om comfortabel en naast elkaar te lopen, of voor 
anders mobielen, te rijden; 

a. De obstakelvrije loopruimte voor de voetganger is 2m. Een aantrekkelijke en 
comfortabele loopruimte is een rechte of vloeiende lijn in de lengte. Er dient dus 
voor de vrije ruimte rekening te worden gehouden met borden, haltes, 
fietsstallingsplaatsen, autoparkeerplaatsen, bomen, plantvakken, andere 
terrassen, bevoorrading etc. 

b. In geval van weinig voetgangers (maximaal < 100 personen/uur) op het trottoir 
en voetgangers in één richting kan de obstakelvrije loopruimte strook 1.5m zijn. 

c. In geval van een wandelgebied (een straat zonder trottoir) is de minimale 
doorgang in het midden van straat 4m, dit in verband met toegang voor 
hulpverleningsdiensten, bevoorradingen afvoerdiensten. 

d. Als er gevelstoep in de straat is, als zijnde een semi-openbare strook bij het pand, 
met een geleiding in de bestrating daarvan, is de mogelijkheid voor een 
gevelterras tot deze geleide-lijn. 



De melding moet worden gedaan bij de accountmanagers horeca. Dit kan via 
EZ(g)groningen.nl, via de post op het horecaspreekuur. De melding is voorzien van naam 
aanvrager, naam horecainrichting, adres, omschrijving plaatsing terras en vermelding aantal 

m^ 

Terrasvergunning 
In alle andere gevallen dient de exploitant van de horecainrichting een terrasvergunning aan 
te vragen. Dit moet via het invullen en indienen van een formulier. Dit formulier vindt u op 
onze website. Ook daar vindt u meer informatie over de procedure. 

Precario 
Voor terrassen waarvoor toestemming voor het gebruik is gegeven of die feitelijk in gebruik 
zijn op gronden in eigendom bij de gemeente is precario verschuldigd. De gemeente heft dit 
bedrag jaarlijks. 
Informatie over de hoogte van het bedrag dat moet worden betaald is te vinden op de 
website van de gemeente Groningen.' 

Daaronder wordt in de laatste paragraaf '2:27' vervangen door '2:27a' 



Artikel II 
Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. 
{Deze aanpassing wordt gelijktijdig gepubliceerd als de bijbehorende aanpassing van de 
APVG 2009} 

Aldus besloten in de collegevergadering van <datum>. 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 



- ontwerp -

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van <datum>; 

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, 
aanhef en onder b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2018 vast te stellen. 

Artikel I 

A 
In de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018 wordt na onderdeel 
3.1.4.2 toegevoegd onderdeel 3.1.5 luidend als volgt: 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27a van de APVG 2009 
(terrasvergunning) €475,-

B 
In de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018 wordt onderdeel 3.1.3.2 
gewijzigd als volgt: 

indien het betreft een wijziging van de inrichting van de lokaliteit waarin het horeca-
of slijtersbedrijf wordt uitgeoefend € 139,70 

C 
In de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018 wordt na onderdeel 
3.1.3.2 toegevoegd onderdeel 3.1.3.3 luidend als volgt: 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
wijzigen of toevoegen van terrasgegevens op de drank- en horecavergunning 
als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet (het uitoefenen van een horeca 
of slijtersbedrijf) € 73,-

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van <datum>. 

De griffier. De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 


