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Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Bekrachtiging tijdelijke afwijking van het reglement voor het plaatsen van terrassen bij 
horecazaken op het openbaar domein.

Feiten en context
Gelet op de vraag aan het einde van de zomer van 2020 van uitbaters van horecazaken van Herk-de-Stad voor het 
verlengen van de periode van de plaatsing van een terras op openbaar domein enerzijds en het overdekken van dit 
terras anderzijds.
Overwegende dat deze vraag te kaderen was in de afkondiging van het federaal rampenplan en de huidige 
veiligheidsmaatregelen tot bestrijding de verspreiding van het corona covid 19 virus, waardoor ventilatie best 
gegarandeerd is buiten en bovendien vele zaken te weinig binnen oppervlakte hadden om een leefbare uitbating te 
kunnen realiseren;
Overwegende dat de gemeenteraad een afwijking op het terrasreglement heeft verleend in haar zitting van 12 
oktober 2020 waarbij toestemming voor overdekte terrassen mogelijk werd verleend van 15 november 2020 tot en 
met 1 april 2021;
Overwegende dat ingevolge deze afwijking er een verhoogd aantal terrassen te vinden zijn op het openbaar domein 
van Herk-de-Stad, al dan niet overdekt;
Overwegende dat onder de toepassing van het reguliere reglement deze terrassen uitgebaat kunnen worden tot 15 
november 2021, doch nadien dienden worden verwijderd;
Overwegende er een vernieuwde stijging van het aantal besmettingen is vast te stellen;
Overwegende dat door deze veiligheidsmaatregelen het aantal zitplaatsen in de Horeca zaken opnieuw beperkter 
zijn en om dit enigszins leefbaar te houden  is een uitbreiding van deze oppervlakte met buitenterrassen ook deze 
winterperiode een absolute vereiste.
Overwegende om het aantal zitplaatsen te kunnen verhogen tijdens de winterperiode middels de inrichting van een 
terras op het openbaar domein, de overdekking en de verwarming ervan vereist dus een aanpassing van het 
genoemde gemeentelijk reglement van 27 juni 2016 voor terrassen van horecazaken op het openbaar domein.
Overwegende dat de gemeenteraad een eerste afwijking heeft verleend in haar zitting van 12 oktober 2020;
Overwegende dat ingevolge de vierde golf het thans opportuun is deze maatregel opnieuw te nemen;

Inhoudelijke motivering
Gelet op de nadelige effecten die horeca reeds ondervonden heeft omwille van de Coronacrisis en de daarbij 
horende maatregelen;
Gelet op het feit dat 'Reglement voor het plaatsen van terrassen bij horecazaken op het openbaar domein', 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2016 stelt dat na afleveren van een eenmalig schriftelijke 
toestemming een seizoensgebonden terras geplaatst kan worden vanaf 1 april tot en met 15 november;
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Overwegende dat een verlenging van de plaatsing van deze seizoensgebonden terrassen een afwijking op dit 
reglement betreft, waarbij eenmalig een verlenging van deze periode van 15 november tot 1 april vereist is om 
tegemoet te komen aan de wens van de Herkse horeca uitbaters;
Overwegende dat om de horeca leefbaar te houden gedurende de winterperiode 2021-2022 een afwijking op het 
reglement opnieuw noodzakelijk is;
Overwegende dat het enkel een afwijking betreft op de duur de vergunning van een seizoensgebonden terras;
Overwegende dat wat betreft de vraag tot het bekomen van een toelating tot het overdekken van het terras kan 
verwezen worden naar artikel 7.2 van het vrijstellingsbesluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van 
(stedenbouwkundige) handelingen waarvoor geen (omgevingsvergunning) nodig is stelt dat:
Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de tijdelijke plaatsing van 
constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden 
voldaan is :
1° op hetzelfde goed wordt een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar 
niet overschreden. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te 
lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen 
aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet;
2° de plaatsing gebeurt niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied;
3° de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang;
4° de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, 
een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen.
Overwegende dat conform artikel 7.2 van dit vrijstellingsbesluit een overkapping van een terras al dan niet op 
openbaar domein vrijgesteld is van omgevingsvergunning en dit gedurende een periode van 120 opeenvolgende 
kalenderdagen, dat bij overschrijden van deze periode een omgevingsvergunning alsnog noodzakelijk is;
Overwegende uiteraard dat de gemeenteraad niet de bevoegdheid heeft om een afwijking toe te staan op een 
besluit van de Vlaamse regering en dat betrokken uitbaters die gebruik maken van de afwijking op gemeentelijk 
terrasreglement nog steeds een omgevingsvergunning zullen moeten aanvragen voor constructies die gezien de 
duur niet langer onder de toepassing van het vrijstellingsbesluit vallen.
Overwegende dat het toestaan van deze afwijking op het gemeentelijk reglement op terrassen wel een bevoegdheid 
is van de gemeenteraad,
Gezien de eerstvolgende nuttige gemeenteraad waarop dit ter beslissing kon worden voorgelegd de gemeenteraad 
van 13 december 2021 is;
Overwegende dat het schepencollege de uitbaters van de betrokken Horeca zaken niet in juridische onzekerheid 
wenste te laten en derhalve thans deze afwijking heeft toegestaan en haar beslissing thans voorlegt ter 
bekrachtiging op de gemeenteraad van heden;

Wettelijke motivering
Gelet op het 'Reglement voor het plaatsen van terrassen bij horecazaken op het openbaar domein', goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2016 waarin gesteld wordt dat het college van burgemeester en 
schepenen een eenmalige schriftelijke en voorafgaandelijke toelating dient af te leveren voor het plaatsen van een 
terras op het openbaar domein;
Gelet op artikel 3.1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor 
geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, waarin gesteld wordt dat het plaatsen van een seizoensgebonden, 
niet-overdekt terras bij een horecazaak vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunning;
Gelet op artikel 7.2 van het vrijstellingsbesluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van (stedenbouwkundige) 
handelingen waarvoor geen (omgevingsvergunning) nodig is;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
Vergunningen voor seizoensgebonden terrassen kunnen worden afgeleverd voor de periode van 15 november 2021 
tot en met 1 april 2022 en dit in afwijking van artikel 2, derde lid van het reglement voor het plaatsen van terrassen 
bij horeca zaken op het openbaar domein.
Artikel 2.
Vergunningen voor seizoensgebonden terrassen zoals afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen 
worden verlengd voor de periode van 15 november 2021 tot en met 1 april 2022 en dit in afwijking van artikel 2, 
derde lid van het reglement voor het plaatsen van terrassen bij horeca zaken op het openbaar domein.
Artikel 3.
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Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering overgemaakt wordt aan de dienst omgevingsvergunningen.
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