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DOEL: Besluiten
Op grond van artikel 43, lid 5 en 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het college bevoegd
categorieën terrassen aan te wijzen waarvoor de meldingsplicht geldt. Meldingsplicht geldt oa voor
terrassen waar een inrichtingsplan van kracht is.
Dit besluit past bij de doelstelling van lastenverlichting en deregulering zoals besloten is in de B&W
vergadering van 16/02/10.
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Onderwerp: Inrichtingsplan horecaterrassen Hortusplein
Reg. Nummer: 2011/77537

1. Inleiding
Om de beschikbare ruimte op het Hortusplein optimaal in te richten is een
inrichtingsplan voor terrassen ontworpen. Op grond van artikel 43, lid 5 en 6 van de
Algemene Plaatselijke Verordening is het college bevoegd categorieën terrassen aan
te wijzen waarvoor de meldingsplicht geldt. In de beleidsregels 2011 voor
Horecaterrassen is opgenomen dat voor terrassen op een plein waarvoor een
inrichtingsplan is opgesteld de meldingsplicht geldt. Voor het Hortusplein is door
de ontwikkelaar MAB een inrichtingsplan opgesteld als onderdeel van hun opdracht
voor het integraal ontwerpen en realiseren van het project Raaks. Dit plan is door de
gemeente overgenomen.

Naast een optimaal gebruik van de ruimte biedt het inrichtingsplan ook de
mogelijkheid voor de ondernemers om hun terras te melden in plaats van een
vergunningaanvraag te doen. Het inrichtingsplan kent twee varianten, namelijk een
indeling met vier- en een indeling met vijf terrasvlakken. Afhankelijk van de
bezetting van de bedrijfspanden is de variant met 4 respectievelijk 5 terrasvlakken
van toepassing.

Het inrichtingsplan heeft tot doel een evenwicht te creëren tussen de
voetgangersfuncties en terrassen. De in- en uitgang voor voetgangers van de
parkeergarage Raaks is namelijk aan dit plein gelegen. Verder moet bij het plaatsen
van terrassen rekening worden gehouden met de noodzakelijke doorgangsruimte
voor hulpdiensten.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit het inrichtingsplan voor de terrassen op het Hortusplein

vast te stellen (zie bijlage 1).
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De rondom dit plein gevestigde ondernemers en ontwikkelaar MAB worden

na vaststelling van dit besluit geïnformeerd.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Beheer.

3. Beoogd resultaat
Een optimaal gebruik van de ruimte op het Hortusplein als voetgangersgebied in
combinatie met de entree van de parkeergarage en de inrichting met terrassen.
Tevens een lastenverlichting doordat ondernemers alleen hun terras hoeven te
melden.

4. Argumenten
1.1 Een inrichtingsplan is een noodzaak bij pleinen met meerdere

horecagelegenheden.
Wanneer aan een plein meerdere horecagelegenheden zijn gesitueerd moet
van te voren nagedacht worden over hoe de ruimte verdeeld moet worden
voor de terrassen. Naast een eerlijke verdeling van de ruimte voor de horeca
worden de eisen van de hulpdiensten meegenomen in een inrichtingsplan
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(zie bijlage 2). Dergelijke complexe eisen laten zich niet reguleren met een
vergunningenstelsel maar moeten geregeld worden in een inrichtingsplan.

1.2 Een inrichtingsplan maakt lastenverlichting mogelijk.
Met behulp van dit inrichtingsplan hoeft de ondernemer aan het Hortusplein
geen terrasvergunning aan te vragen. De ondernemer moet zich alleen bij
de gemeente melden en zich houden aan algemene regels. Deze regels staan
genoemd in de nota “Beleidsregels 2011 Horecaterrassen.”

1.3 Het inrichtingsplan “Hortusplein” is gemaakt in overleg met betrokken
ondernemers.
Het inrichtingsplan is in overleg met de ondernemers rond het Hortusplein
opgesteld. De huidige ondernemers zijn akkoord met het bij deze nota
gevoegde inrichtingsplan.

5. Kanttekeningen
1.1 Het inrichtingplan “Hortusplein” is niet besproken met toekomstig

bewoners van het Hortusplein.
Bij participatie- en inspraaktrajecten worden bewoners/omwonenden in
principe altijd gevraagd inspraak te leveren. Het Hortusplein zelf kent op
dit moment echter nog geen bewoners.
Daarbij is het inrichtingsplan in beperkte mate bepalend of er overlast
ontstaat maar eerder de manier waarop de ondernemer het terras exploiteert.
De algemene regels voor het houden van terrassen geven voldoende basis
om klachten te kunnen voorkomen en eventueel te handhaven op overlast.

6. Uitvoering
Het inrichtingsplan is een besluit van algemene strekking volgens artikel 4:81 van
de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) en wordt conform artikel 4:83 (Awb)
bekend gemaakt door publicatie.

Na publicatie van het inrichtingsplan kunnen de ondernemers van het Hortusplein
het terras melden via het digitaal loket. De ondernemers moeten zich houden aan de
algemene regels en het inrichtingplan. Tevens zal het aantal vierkante meters terras
worden meegenomen in de precario aanslag.

Nadat de melding is verricht kunnen de horecaondernemers direct hun terrassen
plaatsen waarmee nog deze maand het plein van conform het plan zal worden
ingericht.

7. Bijlagen
1. Inrichtingsplan “Hortusplein”
2. Advies Brandweer Kennemerland

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester














