Regels voor terrassen op het Koningin Julianaplein
W aarom zijn er regels voor terrassen op het Koningin Julianaplein?
Op 21 maart 2016 heeft de gemeenteraad het terrassenbeleid Koningin Julianabeleid
vastgesteld. Doel van dit beleid is om vast te leggen onder welke omstandigheden en onder
welke voorwaarden terrassen geëxploiteerd kunnen worden op het Koningin Julianaplein. Er
worden regels gesteld, zodat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht.
Een terras is in beginsel de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Een terras is echter
ook mede bepalend voor de uitstraling van de openbare ruimte. De gemeente heeft de
verantwoordelijkheid de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen en te bevorderen.
W aar m ogen terrassen op het Koningin Julianaplein geplaatst worden?
In de bijlage treft u een gebiedsweergave van het Koningin Julianaplein aan met daarop
aangegeven de delen in de openbare ruimte waar géén terrassen toegestaan zijn. Door aan
te geven waar geen terrassen toegestaan zijn, heeft de exploitant de vrijheid om de wel
toegestane ruimte op de voor hem optimale wijze te benutten.
De publieke ruimte wordt intensief gebruikt. Belangrijk uitgangspunt is dat de publieke
ruimte voor iedereen toegankelijk is en moet blijven. Dat betekent dat met name de
voetgangers zich veilig, en niet gehinderd door objecten, door de openbare ruimte moeten
kunnen voortbewegen. Maar ook hulpdiensten moeten ongehinderd op alle plekken kunnen
komen. Op locaties waar blijkt dat een onevenwichtige verhouding dreigt te ontstaan tussen
het door één of meerdere terrassen ingenomen terrasoppervlak in relatie tot de omgeving
kan de burgemeester het terrasoppervlak beperken, voorwaarden verbinden aan de
terrasvergunning of besluiten in zijn geheel geen terras toe te staan.
W anneer m ogen terrassen op het Koningin Julianaplein geplaatst worden?
De terrassen mogen het hele jaar door worden geëxploiteerd.
De openingstijden van de terrassen zijn gelijk aan die van de inrichting.
Het terrasmeubilair dient elke dag tussen 08:00 uur en 10:00 uur opgesteld te worden. De
ondernemer zorgt ervoor dat na sluitingstijd het terrasmeubilair op een deugdelijke manier
wordt opgeslagen zodat vernieling en/of vervreemding wordt voorkomen. Gestapeld
opslaan van het terrasmeubilair is op het plein niet toegestaan. De wijze van opruimen van
het terras dient vooraf te worden overlegd bij de vergunningaanvraag. Vrijstaande
terraselementen (zoals verwarming, menuborden, plantenbakken, e.d.) dienen na
sluitingstijd inpandig opgeslagen te worden.
Indien het terrasmeubilair gedurende langere tijd (langer dan 6 weken) niet wordt gebruikt
moet het meubilair geheel opgeruimd en verwijderd worden. Het verkleinen van het terras
buiten de maanden met terrasweer, behoort tot de mogelijkheden.
De weekmarkt vraagt om een flexibele benadering van terrasinrichting. Gestreefd wordt naar
een optimale beleving van de weekmarkt, dit betekent dat de positionering en inrichting van
de markt en terrassen per situatie bekeken zal worden, waarbij een afwijkende
terrasopstelling aan de orde kan zijn.
Wanneer een groot evenement plaatsvindt of door de gemeente (infrastructurele)
werkzaamheden worden uitgevoerd is terrasvoering niet altijd mogelijk. De terrasvergunning
wordt dan ook verleend onder de voorwaarde dat in die gevallen het terras moet worden
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verwijderd gedurende de periode van het evenement (eventueel inclusief op- en afbouw van
het evenement) of gedurende de (infrastructurele) werkzaamheden.
Hoe m oet het terras onderhouden worden?
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.
Hoe kan ik een terrasvergunning aanvragen?
De aanvraag terrasvergunning is onderdeel van de aanvraag vergunning voor de exploitatie
van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.28 van de APV gemeente Vaals. Bij vraag 11
kunt u aangeven in hoeverre uw plan voor het terras wel/niet voldoet aan de regelgeving.
De aanvrager moet zodanige gegevens overleggen dat de aanvraag kan worden
beoordeeld. De aanvraag gaat vergezeld van:
een situatietekening van het terras op de schaal 1:100 met details zoals bomen,
bebouwing (in de omgeving), lichtmasten en terrasschotten. Tevens dienen de maten
van de verschillende details te worden aangegeven.
Kleurenfoto’s van terrasmeubilair, zonneschermen, parasols (inclusief afmetingen) en
eventuele opstallen.
Nadere informatie over de wijze van opslag van het terrasmeubilair regulier, én bij
vakantie, grootschalige evenementen etc.
Uiteindelijk beslist de burgemeester over de vergunning, na advies ingewonnen te hebben
bij de stadsbouwmeester.
W at kost een terrasvergunning?
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning worden
legeskosten in rekening gebracht conform de tarieventabel van de legesverordening (ook
indien de vergunning wordt geweigerd). Op grond van artikel 228 van de Gemeentewet
bestaat de mogelijkheid dat de gemeente precariobelasting heft. Voor het hebben van
voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond wordt precariobelasting geheven.
Hieronder valt ook het plaatsen van een terras. Het College van B&W heeft besloten tot 1
januari 2022 geen precariorechten te heffen.
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