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1. Het college besluit op grond van artikel 43 lid 7 APV aan de algemene regels uit de nota
‘Beleidsregels 2011 horecaterrassen’ onder paragraaf II.3 ‘1. Openingstijden’ de volgende regel
toe te voegen: ‘Op het terras aan de Scheepmakersdijk is de verstrekking van consumpties
uitsluitend toegestaan tussen 07:00 en 23:30 uur; het terras moet om 0:00 uur ontruimd zijn’.

2. Het college besluit voor het terras aan de Scheepmakersdijk een inrichtingsplan vast te stellen,
zoals opgenomen in bijlage A.

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
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Onderwerp: Vaststelling afwijkende beleidsregels terras Scheepmakersdijk 2/2a
Reg. Nummer: 2011/105990

1. Inleiding
De burgemeester heeft op 13 augustus 2009 een terrasvergunning verleend voor een
terras aan de voorzijde van het restaurant Zuidam aan de Scheepmakersdijk 2/2a.
De horecagelegenheid ligt aan de rand van het centrum in een buurt met een
gemengd karakter. De afstand tussen de zijkant van het terras en een aantal
woningen bedraagt 3,5 meter. De sluitingstijd is conform de algemene regels voor
horecaterrassen vastgesteld op: 00:30 uur stoppen met het verstrekken van
consumpties en 01:00 uur ontruimd van publiek.

Tegen deze vergunning hebben de twee bewoners die vrijwel recht naast de zijkant
van het terras woonachtig zijn, bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is in januari 2010
ongegrond verklaard. Tegen het besluit op bezwaar is beroep aangetekend. Het
beroep is in juli 2010 ter zitting behandeld. Op 31 maart 2011 is het beroep
ongegrond verklaard.

Mede naar aanleiding van de zitting bij de rechtbank hebben de ondernemer en de
bewoners – aanvankelijk met een mediator van de gemeente – diverse malen met
elkaar overleg gevoerd over een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. De
ondernemer heeft aangeboden de sluitingstijd van het terras te vervroegen. De
ondernemer en de omwonenden zijn in april 2011 in dit verband tot een akkoord
gekomen: stoppen met het verstrekken van consumpties om 23:30 uur en het terras
om 0:00 uur ontruimd van publiek.

Omdat het compromis afwijkt van de algemene sluitingstijd voor terrassen in
Haarlem, wordt voorgesteld om deze tijden expliciet op te nemen in het beleid voor
horecaterrassen (2010/310918). Gelijk aan de wijze waarop dit destijds voor de
terrassen in de Zijlstraat geregeld is1.

Daarnaast worden de grenzen van het terras vastgelegd in een inrichtingsplan.
Hierin zal de in het voorjaar van 2010 aangevraagde uitbreiding van het terras aan
de zijkant en achterzijde worden meegenomen. Zie bijlage A. De grenzen zijn
inmiddels ter plaatse met terraspennen gemarkeerd.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit op grond van artikel 43 lid 7 APV aan de algemene regels

uit de nota ‘Beleidsregels 2011 horecaterrassen’, Bijlage A onder paragraaf II.3
‘1. Openingstijden’ de volgende regel toe te voegen: ‘Op het terras aan de
Scheepmakersdijk is de verstrekking van consumpties uitsluitend toegestaan
tussen 07:00 en 23:30 uur; het terras moet om 0:00 uur door het publiek
ontruimd zijn’.

2. Het college besluit voor het terras aan de Scheepmakersdijk een inrichtingsplan
vast te stellen, zoals opgenomen in bijlage A.

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

1 Ook hier hebben de ondernemers en omwonenden destijds samen afspraken gemaakt over de
sluitingstijd van de terrassen ter plaatse.
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3. Beoogd resultaat
Het beleidsmatig vastleggen van het in overleg tussen de ondernemer van de
Scheepmakersdijk 2/2a en de bedoelde direct omwonenden gesloten compromis
over de sluitingstijd van het aldaar aanwezige terras.

4. Argumenten
1.1 Het voorstel past in het terrassenbeleid.
Het beleid voor horecaterrassen in Haarlem is vastgelegd in de nota Beleidsregels
2011 horecaterrassen (2010/310918). In Bijlage A paragraaf II.3 van deze nota zijn
onder punt 1. de algemene openingstijden voor terrassen en de afwijkingen hierop
weergegeven. De nieuwe sluitingstijd voor het terras aan de Scheepmakersdijk kan
hierin opgenomen worden.

1.2 Het voorstel maakt de afspraak toekomstbestendig.
Door het compromis op te nemen in het beleid voor horecaterrassen, geldt deze
afspraak ook voor toekomstige eigenaren van de horecagelegenheid aan de
Scheepmakersdijk 2/2a.

1.3 Het voorstel maakt een einde aan een langlopende juridische procedure.
De verlening van de oorspronkelijke terrasvergunning heeft geleid tot een juridische
procedure tussen de omwonenden en de gemeente. Door vastlegging van het door
de ondernemer en omwonenden gesloten akkoord, kan aan deze procedure een
einde komen.

5. Kanttekeningen
-/-

6. Uitvoering
 De betrokkenen – te weten de ondernemer en de betreffende bewoners –

worden daags na besluitvorming schriftelijk geïnformeerd over dit besluit.
 De politie en de wijkraad worden op de hoogte gebracht van het besluit.
 De reeds verleende vergunning van 13 augustus 2009 wordt overeenkomstig dit

besluit aangepast. Het hoofd VVH/Omgevingsvergunning is hiervoor
gemandateerd.

 De vergunning voor het in aanvulling daarop aangevraagde stuk terras aan de
zijkant en achterzijde van het restaurant wordt verleend. Het hoofd
VVH/Omgevingsvergunning is hiervoor gemandateerd.

7. Bijlagen
Bijlage A: Inrichtingsplan terras Scheepmakersdijk

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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