
Ziet u een fout in deze regeling? M eld het ons op regelgeving@ overheid.nl! 

Zoek regelingen op overheid.nl

Gemeente Groningen (Gr)

Beleidsregels voor horecaterrassen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Groningen (Gr)

Officiële naam regeling Beleidsregels voor horecaterrassen

Citeertitel Beleidsregels voor horecaterrassen

Vastgesteld door burgemeester

Onderwerp bestuur en recht

Eigen onderwerp Beleidsregels voor horecaterrassen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum 
inwerking

-

treding

Terugwerkende

kracht tot en 
met

Datum 
uitwerking

-

treding Betreft

Datum 
ondertekening

Bron 
bekendmaking

Kenmerk 
voorstel

29-07-
2011

15-02-2013 nieuwe 
regeling 19-07-2011

Gemeenteblad, 
2011, 78.

BD 
11.2680182

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS VOOR HORECATERRASSEN

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Groningen voor de uitvoering van zijn 
bevoegdheid op grond van artikel 2.27 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 
2009;

De burgemeester,

gelet op artikel 2:27 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;
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gezien het voorstel van 12 juli 2011,

(BD11.2680182);

HEEFT BESLOTEN:

de Beleidsregels voor horecaterrassen vast te stellen.

Binnenterrassen op eigen terrein (niet openbare ruimte)

Geen eisen in dit beleid (NB wel milieuregeling)

Algemene Regels

-

-

-

Altijd toets aan het overige gebruik van de openbare ruimte en de uitgangspunten van 
Ruimte voor Ruimte.

Openingstijden binnenstad (binnen de diepenring, de A-straat en het 
Westerhavenwinkelgebied) 07.00-02.00, daarbuiten 07.00-01.00.

Op de dagen waarvoor de weersvoorspelling 27 graden Celsius of hoger is, is het 
geoorloofd dat de terrassen een uur langer open zijn tot uiterlijk 03.00 uur binnen de 
diepenring, de A-Straat 

en het Westerhaven winkelgebied en tot uiterlijk 02.00 uur daarbuiten. 

Ook mogen horecabedrijven zonder terrasvergunning dan een terras plaatsen. Dit betekent 
dat er feitelijk niet handhavend opgetreden zal worden mits: 

- de vrije doorloopruimte voor voetgangers 1,50 meter blijft;

- er geen verkeersbelemmerende situaties ontstaan;

- het “uitwaaieren” zich niet uitstrekt tot laad- en loshavens en parkeervakken;

- er geen toegangen van derden of nooduitgangen (vluchtwegen) worden geblokkeerd;

- het niet gaat om een straat of plein waar terrassen verboden zijn.

Dit tropisch weer scenario geldt uitsluitend nadat het bekend is gemaakt door de gemeente 
Groningen via de gemeentelijke website en/of rechtstreeks aan de horecabranche.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In de binnenstad moeten stoelen en tafels rotan of rotanlook uitvoering hebben

Bloembakken van rotan met maximale hoogte van het geheel van 1,00 m en maximale 
breedte

0,50 m in de binnenstad toegestaan.

Van het voorgaande voorschrift en andere voorschriften betreffende de inrichting met 
terras-meubilair binnen de terrascontouren mag na toestemming van de burgemeester 
worden

afgeweken.

De burgemeester laat zich adviseren door een bijzonder adviescommissie (het college 
benoemd drie leden - één met welstandelijke expertise, één met expertise voor 
economische aantrekkelijkheid van de stad en één lid op voordracht van de Koninklijke 
Horeca Nederland) over de welstandelijke aspecten van het terrasontwerp mede in relatie 
tot de omgeving.

Voor het Poeleplein, Kattendiep, Grote Markt Zuidwest, Grote Markt Zuidoost, 
Vismarkt, Waagplein en Uurwerkersgang e.o. mag voor het gehele gebied alleen op 
uniforme wijze worden afgeweken. 

Voor overige ondernemingen kan ook worden afgeweken indien het terras een voortzetting 
is van of nauwe verwevenheid vertoond met de bijzondere inrichting van het interieur.

Parasols mogen de grenzen van het terras niet overschrijden.

Opslag van terrasmeubilair geschiedt inpandig.

Burgemeester kan ontheffen indien er geen mogelijkheid is tot inpandige opslag, mits 
netjes wordt opgestapeld en vastgezet.

Buiten de binnenstad kunnen houders van een semi-horecavergunning een terras vergund 
krijgen mits er in de onmiddellijke omgeving geen terrasvergunningen zijn verleend.
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Gevelterrassen

Van 1 november - 1 maart:

Eilandterrassen

Eilandterrassen aan het water van de Diepenring

Reclame

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 19 juli 2011.

-

-

-

-

-

Terrasdiepte minimaal 1,5 m vanaf de gevel.

Minimaal 1,5 m vrije doorloopruimte bij gebruik van het terras.

Alleen voor de eigen voorgevel niet voor naastgelegen panden.

Binnenstad geen terrasschotten.

Voetgangersgebieden smaller dan 7 m geen terras.

-

-

-

Alleen gevelterrassen in de binnenstad inclusief beide zijden van de Diepenring.

In deze periode geen ontheffing voor de opslag in de openbare ruimte van terrasmeubilair.

Terrasverwarming alleen in energiezuinige vorm toegestaan.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alleen in aangewezen gebieden:

Maat: gebruik ruimte en functie van de straat.

Hoekmarkeringen zijn in de vorm van terrasschotten maximale lengte 1,50 m, maximale 
hoogte gesloten deel onder 0,75 + 0,50 m transparant, zelfstandig staand en zonder 
uitstekende delen toegestaan.

Maximaal één zijde van terras mag gesloten zijn.

De voorzijde moet geheel open zijn.

Bij grote terrassen, opening laten in de gesloten zijde i.v.m. doorloop mogelijkheden.

Begrenzing terraseiland wordt door markeringen aangegeven.

Voetgangersgebieden smaller dan 7 m geen terras.

Maximaal afstand van ingang horecainrichting tot grens terras 20 m.

Vergunningverlening: Aanliggende ondernemers eerst, dan naastgelegen buren dan andere 
ondernemers.

Verdeling in overleg met ondernemers, anders door gemeente.

× 

× 

× 

× 

× 

× 

Poelestraat plateau 

Grote markt

Zuiderdiep

Kattendiep

Westerhavenwinkelgebied

Buiten de binnenstad worden bestaande terrassen geëerbiedigd en voor nieuwe geldt 
maatwerk, waarbij de wenselijkheid van het terras uitdrukkelijk getoetst wordt.

-

-

-

-

Extra nadruk op overlast en inpasbaarheid (eventueel via nadere voorwaarden).

Openingstijden van 07.00-23.00.

Geen terrasschotten.

Uitgiftepunt toegestaan. 

-

-

Reclame moet relatie met het horecabedrijf hebben.

Maximaal 10% van oppervlak terrasschotten en parasols.
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De burgemeester van Groningen,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.
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