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1. Inleiding
In 2016 is de nota Horecabeleid 2016-2020 vastgesteld door het college. Het doel van deze nota is om de
visie en de wettelijke kaders in de gemeente te beschrijven en hiermee een bijdrage te leveren aan het
bereiken van een goede balans tussen de belangrijke economische en recreatieve functie van horeca en het
bewaken van de woon- en leefsituatie en gezondheid.
Een van de onderdelen die in voornoemde nota aan de orde komt zijn de terrassen. Vanuit een economischen toeristisch-economisch perspectief is het de ambitie om een aantrekkelijk en levendig straatbeeld te
creëren. Terrassen kunnen hierbij in belangrijke mate aan bijdragen.
In voornoemde nota wordt tevens de mogelijkheid geboden voor detailhandel zaken, waar sprake kan zijn
van aan de hoofdfunctie ondersteunende horeca-activiteiten, om onder voorwaarden gevelzitplaatsen te
kunnen creëren. Gevelzitplaatsen zijn beperkter dan terrassen en kennen, onder andere, de volgende
voorwaarden:
•
Het plaatsen van gevelzitplaatsen is uitsluitend toegestaan gedurende de openingstijden van de
winkel. De gevelzitplaatsen worden dagelijks bij sluitingstijd van de winkel van het openbare gebied
verwijderd.
•
De gevelzitplaatsen mogen geen zelfstandig karakter krijgen, in die zin dat het ondergeschikt moet
zijn aan de hoofdfunctie. Dat betekent dat het geen zelfstandige bezoekersstroom mag aantrekken,
dat er geen bediening mag plaatsvinden bij de gevelzitplaatsen en dat er geen reclame wordt
gemaakt voor deze gevelzitplaatsen.
•
Er mogen geen consumpties worden verstrekt tegen betaling anders dan behorende tot het
assortiment van de winkel. Op deze regel wordt uitsluitend uitzondering gemaakt voor koffie, thee en
frisdranken.
•
Schenken van alcoholhoudende drank aan gebruikers van de gevelzitplaatsen is nimmer
toegestaan.
•
De uitstalling van gevelzitplaatsen mag niet verder reiken dan de breedte van de gevel (aan de
voorzijde) van het pand en de afstand uit de gevel mag niet meer dan 1,25 meter bedragen.
•
Een gevelzitplaats is volledig open en vrij van overkappingen, parasols, (wind)schermen,
terrasverwarmers en dergelijke.
Met deze mogelijkheid wordt, naast terrassen, de levendigheid in de centra bevorderd. Omdat
gevelzitplaatsen beschouwd worden als een nieuwe keuzemogelijkheid voor ondernemers is er voor
gekozen om dit na 1 jaar te evalueren. Dat moment is dus nu.
Evaluatie
Er zijn op dit moment 4 verleende ontheffingen gevelzitplaatsen (het bieden van zitgelegenheid bij een
winkel of dienstverlenend bedrijf door het plaatsen van los staande tafels, stoelen en/of banken). Allen in het
centrum van het dorp Barneveld.
De verstrekte ontheffingen hebben de openbare orde en de woon- en leefsituatie in de omgeving niet
nadelig beïnvloed. Er is tot nu toe geen sprake geweest van overlast of andersoortige overtreding.
De mogelijkheid voor het aanvragen van ontheffing gevelzitplaatsen door detailhandel is voortgekomen uit
het feit om de levendigheid in de centra te bevorderen. Voor de duidelijkheid naar alle betrokkenen zowel inals extern is het goed om het begrip "centra" nader te duiden namelijk:
Het centrum van het dorp Barneveld. Het betreft het gebied tussen Bouwheerstraat, Amersfoortsestraat,
Gasthuisstraat en Burgemeester Kuntzelaan.
Ontheffing op basis van artikel 14 APV. Nadere regels op grond van artikel 14 lid 3 APV zorgen ervoor dat
door de gevelzitplaatsen de openbare orde en de woon- en leefsituatie in de omgeving van deze
gevelzitplaatsen niet nadelig worden beïnvloedt. Is er toch sprake van overlast of andersoortige overtreding
dan zal handhavend worden opgetreden en kan de ontheffing worden ingetrokken.

2. Beoogd effect
De mogelijkheid voor ondernemers om een ontheffing gevelzitplaatsen aan te kunnen vragen draagt bij aan
het creëren van een nog aantrekkelijker en levendiger straatbeeld in het centrum van het dorp Barneveld.

-3-

3. Argumenten
In de vastgestelde nota horecabeleid 2016-2020 wordt aangegeven dat vanuit een economisch en
toeristisch-economisch perspectief het de ambitie van de gemeente Barneveld is om een aantrekkelijk en
levendig straatbeeld te creëren. Naast terrassen kan de ontheffing gevelzitplaatsen hierbij een significante
bijdrage aan leveren. Het mogelijk maken van de ontheffing gevelzitplaatsen speelt tevens in op de
actualiteit dat de scherpe grens tussen functies zoals horeca , detailhandel, vermaak en andere soorten
publieke dienstverlening vervaagt.

^Uitvoering
Planning: inwerkingtreding een dag na publicatie gemeenteblad.
C o m m u n i c a t i e : digitaal gemeenteblad.

5. Bijlagen
Eerste wijziging nadere regels artikel 14 lid 3 APV. Voorgestelde aanpassing is gearceerd.

Eerste wijziging nadere regels artikel 14 Apv Het plaatsen van voorwerpen
op of aan de weg in strijd met de functie van de weg.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;
gelet op de artikel 14 lid 3 Apv ;

besluit:
vast te stellen de eerste wijziging nadere regels artikel 14 Apv Het plaatsen van voorwerpen op
of aan de weg in strijd met de functie van de weg.
Aan artikel V Gevelzitplaatsen komt lid 1 als volgt te luiden:
Het plaatsen van gevelzitplaatsen is uitsluitend toegestaan gedurende de openingstijden van een
winkel (detailhandel en andere winkels waarop de Winkeltijdenwet van toepassing is en is gelegen in
het gebied tussen de Bouwheerstraat, Amersfoortsestraat, Gasthuisstraat en Burgemeester
Kuntzelaan. De gevelzitplaatsen worden dagelijks bij sluiting van de winkel van het openbare gebied
verwijderd.
Deze wijziging treedt de dag na bekendmaking in werking.
Aldus vastgesteld op xxxxxxxx,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
drs. D. Bakhuizen
Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,
Burgemeester

