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Datum: 4 januari 2016 
Betreft: verruiming van horecabestemming Lange Wijngaardstraat 16 
Aan: de fracties van de politieke partijen van Haarlem en de leden van de Commissie Bestuur, 
 
De Lange Wijngaardstraat is –samen met omliggende straatjes- een ‘woongebiedje’ in de Oude Stad, 
waar horeca onderschikt is aan de woonfunctie. Dit uitgangspunt is consequent vastgelegd in de 
opeenvolgende bestemmingsplannen vanaf 1990 en in het geldende structuurplan 2020. Bijlage 1 laat 
daar geen twijfel over bestaan. 
Daar is dus ook plaats voor een rustig eetcafé volgens indeling Horeca2, zoals Bruxelles.  
Als inwoners vertrouwen we de gemeente dat dit beleid ook wordt uitgevoerd… 
 
Maar niets blijkt minder waar. Telkens wordt aan Bruxelles uitbreiding vergund zowel in het aantal m2 
als in de openingstijden. Met het effect dat er in onze woonstraat een groot overlastprobleem is 
ontstaan met fietsen, rokers, bellers en drinkers tot diep in de nacht. En met geluidsoverlast van te 
harde muziek binnendoor en buitenom.   
Bovendien wordt de sociale cohesie aangetast: de ondernemer en de buurtbewoners staan door dit 
tegenstrijdige beleid tegenover elkaar met alle spanningen van dien.  
 
We geven één actueel voorbeeld van dit beleid, waaruit bovendien blijkt dat die vergunningen ook nog 
eens op dubieuze en voor ons onbegrijpelijke gronden worden verleend. (zie Bijlage 2)  

 In juli 2015 wordt een vergunning afgegeven door de Afdeling Omgevingsvergunning voor een 
groot dakterras met een merkwaardige motivatie. Namelijk dat meer toezicht beter zou zijn 
voor de sociale veiligheid op het achtergelegen plein/woongebied. De sociale veiligheid vormt 
volgens ons geen enkel probleem en –hoe verzin je het-, toezicht van cafégangers is een 
oplossing???? 

 In november wordt deze vergunning –na een door ons ingediend bezwaar-  alsnog geweigerd. 
Het Bureau Regulering voert nu argumenten aan die stroken met ‘woonbestemming’ en 
‘overlast’ en heeft daarmee een draai van 180 graden gemaakt.  

 Inmiddels (december 2015) is er een uitbouw/serre op de middenverdieping aangevraagd. Het 
blijkt dat in deze uitbreiding al is voorzien in het bestemmingsplan 2014 want: eind juni 2013 
werd een wijziging van tuin2 naar tuin3 uitsluitend voor Bruxelles opgenomen. Met de 
uitdrukkelijke omschrijving om de uitbreiding (horecafunctie) mogelijk te maken. Ook hier werd 
het onbegrijpelijke argument ‘toename sociale veiligheid’ aangevoerd….   

 
Dit voorbeeld blijkt exemplarisch voor de gemeentelijke handelswijze ten aanzien van ongewenste 
uitbreidingsplannen en zien we ook terug bij 
 

 het aantal verdiepingen horeca toegestaan: van alleen begane grond (1993 en 2000) tot alle 
bovenliggende verdiepingen (bestemmingsplan 2013) (Bijlage 3) 

 
 met de verruiming van openingstijden tot 2 uur ’s nachts op zondag t/m woensdag en 4 uur op 

donderdag t/m zaterdag. Daarmee functioneert het café als Horeca3 en hoort thuis in de 
zogenaamde ‘uitgaanscluster’ (vergunning 2011) (Bijlage 4) 

 
Deze voorbeelden zijn uitgebreid gedocumenteerd in de genoemde bijlagen.  
 
We zien dat Bruxelles zonder overleg met omwonenden uitbreidingen aanvraagt en dat de gemeente 
die zonder bezwaar toekent. Het lijken zaakjes achter gesloten deuren, bewoners worden voor 



Commissie Bestuur – Lange Wijngaardstraat 16 / Bruxelles, inspreektekst 

 
2 

voldongen feiten geplaatst. Wij ervaren de gevolgde procedures als willekeurig, onnavolgbaar en niet 
transparant.  
 
We concluderen dat het verlenen van die vergunningen haaks staat op geformuleerd beleid over wonen 
en horeca en dat er uit eigener beweging geen rekening wordt gehouden met de effecten voor 
omwonenden.  
Dit leidt tot een exploitatieomvang die niet meer past in onze straat en die in het horeca-
concentratiegebied thuis hoort. 
 
Wij verzoeken daarom de bestuurscommissie de gemeente te wijzen op zijn verantwoordelijkheid en 

- het indiende verzoek tot uitbreiding niet te vergunnen en 
- de verruimde exploitatiemogelijkheden terug te brengen tot een bij Horeca2 passende vorm en  
- het aantal verdiepingen ‘Horeca toegestaan’ terug te brengen tot ‘alleen de begane grond’ 
- of de gemeente te verzoeken om mee te werken aan het vinden van een vestigingsplek in het 

horecaconcentratiegebied waar de gewenste exploitatieomvang van Bruxelles wél mogelijk is. 
 
Nanne Douma en Nenette Dieleman, Lange Wijngaardstraat 18 2011 RL Haarlem (p/a De Laars 4 2064 JZ 
Spaarndam) 
Rogier Polman en Luus Willems, Lange Wijngaardstraat 22 2011 RL Haarlem 
Cees van Dijk en Ronald Klekamp, Lange Wijngaardstraat 15 2011 RK Haarlem
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Bijlage 1:  
Lange Wijngaardstraat e.o. is ‘woongebied’. 
Uitbreiding van Horeca is ondergeschikt aan woonfunctie.  
Uitbreiding (oppervlakte en exploitatiemogelijkheden) is daarmee niet aan de 
orde. De kwalificatie ‘woongebied’ geldt al vanaf begin jaren 90. 
Onderstaand een onderbouwing uit bestemmingsplannen en structuurplan  
 

Bestemmingsplan Oude Stad 2013 
 

 De Lange Wijngaardstraat wordt expliciet benoemd als ‘woongebied’ : 
 

Het binnenstedelijk woonmilieu treft men vooral aan in binnengebieden tussen de aanlooproutes 

naar het centrum. Men treft ze met name aan in het noordelijk deel van het plangebied zoals rond 

Lange Wijngaardstraat en Pieterstraat, Lange Margrethastraat en Zoetestraat, Witte Herenstraat 

en Kraaienhorst.  

Uit: Toelichting Hoofdstuk 2.4 (functionele structuur) 
 

 Er worden duidelijke algemene uitgangspunten geformuleerd bij de ‘woongebieden’ 
 

Binnenstedelijk woonmilieu Daarnaast zijn gebieden of straten te onderscheiden waar het wonen 

centraal staat. De binnenstad is een zeer aantrekkelijk woonmilieu voor bepaalde 

bewonersgroepen. Bescherming van de woonfunctie is van groot belang voor de levendigheid en 

sociale veiligheid in en rond de binnenstad. 

Binnen de woonfunctie zijn beroepsmatige activiteiten aan huis mogelijk. Ook wordt 

Bed&Breakfast binnen de woonfunctie mogelijk gemaakt. De overheersende woonfunctie in deze 

gebieden sluit de vestiging niet uit van enige niet-hinderlijke andere activiteiten. Daar waar in de 

bestaande situatie sprake is van functiemenging wordt volstaan met een "lichte" gemengde 

bestemming. Binnen deze bestemming zijn kleinschalige vormen van bedrijvigheid en (zakelijke) 

dienstverlening op de begane grond toegestaan. 

Uit: Toelichting Hoofdstuk 5.1.2 (functionele uitgangspunten) 
 

 Bovendien wordt er in een aparte passage duidelijkheid geschapen ten aanzien van de horeca 
buiten het ‘uitgaanscluster’, uitbreiding is ondergeschikt aan wonen: 

 
Overige horeca In dit bestemmingsplan is horeca apart geregeld. Horecabedrijven zijn via een 

aanduiding opgenomen op de verbeelding. Daarbij worden verschillende categorieën 

onderscheiden. In bijlage 6 van deze toelichting is de indeling met een toelichting hierop te 

vinden. Voor bepaalde vormen van horeca is uitbreiding mogelijk gemaakt. Dit geldt voor de 

lichtste vorm van horeca, de zogenaamde winkelgerelateerde horeca, en de hotels. Voor het 

overige zijn de mogelijkheden voor uitbreiding van (omgevingsbelastende) horecavestigingen 

begrensd door randvoorwaarden ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid. Dit komt er op neer 

dat de overige horecavoorzieningen in het gehele plangebied zijn afgestemd op de bestaande 

situatie (ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan). 

Uit: Toelichting Hoofdstuk 5.1.2 (functionele uitgangspunten) 
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 Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen ‘intensieve’ en ‘extensieve’ delen van de oude 
stad… 
Centrumstedelijk gebied Het plangebied wordt aangemerkt als centrumstedelijk gebied. 

Centrumstedelijke gebieden zijn bij uitstek multifunctioneel en dat moet zo blijven. Het is de 

ontmoetingsplaats voor winkelen, cultuur en recreatie. In het centrumstedelijk milieu zijn er 

intensieve en extensieve delen. Om de verscheidenheid van de binnenstad recht te doen, moet met 

respect worden omgegaan met de rustige woongebiedjes in de binnenstad. Overlastgevende 

binnenstadsactiviteiten (bijv. horeca) dienen beperkt te blijven tot een bepaalde zones. 

Uit Toelichting Hoofdstuk 3.2  

 
Eerdere bestemmingsplannen 
 

 Ontwerp Stadsvernieuwingsplan Oude Stad (jan. 2000),  par. 3.4 (milieuzonering per deelbuurt):  
 
 de Lange Wijngaardstraat is ingedeeld in Deelbuurt Wijngaard, zone 1. Volgens de nadere 
definitie ‘…strikt woongebied, bedrijvigheid komt weinig voor en is meestal buurtgebonden’ 

 
 een negatieve beslissing op aanvraag uitbreiding naar eerste verdieping in 1993 (bron:  Nr. 637 

B 92, Januari 1993, J Beverdam, afdeling RO), maakt duidelijk dat woonfunctie boven 
horeca gaat. 

 
En even verder: 

Structuurplan 2020 
Hierin wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen expliciete woongebieden en gebieden met 
gemengde functies. 
 

…..‘Kansrijke gebieden voor functiemenging Centrum-stedelijk milieu (vergrote binnenstad, 
Spaarnesprong) In het centrum-stedelijk milieu zijn er intensieve en extensieve delen. Om de 
verscheidenheid van de binnenstad recht te doen, moet met respect worden omgegaan met de 
rustige woongebiedjes in de binnenstad. Grote concentratie….’ 
Uit: 2.5 (wonen, werken en economische voorzieningen) pg 35
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Bijlage 2: Bruxelles krijgt uitbreidingsmogelijkheden, het 
bouwen van een terras / serre op de eerste verdieping, nee 
toch niet, of toch weer wel? 

 
Samenvatting: 
In juni 2015 wordt vergunning verleend tot het vernieuwen/vergroten van een bestaande keuken-
uitbouw en een terras van ruim 35 m2 op de eerste verdieping. We zijn stomverbaasd als we de 
motivatie lezen van de afdeling ‘Stedenbouw en Planologie’. 
We tekenen bezwaar aan (augustus 2015), vergunning wordt na hoorzitting (oktober) ingetrokken 
omdat het terras te hinderlijk blijkt voor de woonomgeving. De visie blijkt 180 graden gedraaid te zijn….  
 
Maar…. in het nieuwe bestemmingsplan is een uitbreiding met een grote serre op de eerste verdieping 
al expliciet mogelijk gemaakt via een wijziging van het ontwerp-bestemmingsplan.  
 
We hebben vragen bij de wijze waarop deze uitbreiding door de gemeente mogelijk wordt gemaakt, 
gezien het feit dat Bruxelles in een smal woonstraatje ligt. Vragen spitsen zich toe op 3 aspecten, 
namelijk 

1e: de wijze waarop het ontwerp-bestemmingsplan is aangepast via een zienswijze (2013) 
2e: de argumenten die door de Afdeling Omgevingsvergunningen werden aangevoerd om de 
vergunning te verlenen (2015), zowel mondeling bij navraag als schriftelijk in de vergunning. 
3e: de argumenten van Bureau Regulering om vervolgens de vergunning te weigeren. 
 

Ad 1 de wijze waarop het bestemmingsplan is aangepast via een zienswijze (2013) 
 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan dd 26 juni 2013, bijlage D: Wijzigingsoverzicht 

bestemmingsplan Oude Stad  (Reg.nummer: STZ/RB/2013/165303), de volgende citaten 
 

Zienswijze (Bruxelles): “Lange Wijngaardstraat 16: Plannen zijn bij de gemeente ingediend 
voor uitbreiding. Graag een bevestiging dat deze plannen gerealiseerd kunnen worden 
binnen het nieuwe bestemmingsplan en tevens een bevestiging dat voor het overige geen 
beperking van bestaande bouwmogelijkheden plaats vindt.” 
 
Reactie (gemeente): “Er is contact geweest met de indiener. De tuin 2 bestemming direct 
gelegen achter de hoofdbebouwing is omgezet van Tuin 2 naar Tuin 3 voorzien van een 
maximale bouwhoogte van 7m ten behoeve van een extra bouwlaag met de mogelijkheid 
van een dakterras. 2 lagen raampartijen, sociale v + wegwerken+ borstwering bouwhoogte 
8?” 
 

Ons commentaar: In het ontwerp-bestemmingsplan was een ‘normale’ tuin-2 markering opgenomen. 
Dat betekent dat er niet boven de eerste woonlaag mag worden gebouwd. Kennelijk is er overleg 
geweest tussen betrokken ambtenaren en Bruxelles. Gevolg: op het laatste moment wordt een tuin-3 
kwalificatie toegekend met de bedoeling om uitbreiding mogelijk te maken. 
Er wordt al vast een voorschot genomen op de argumentatie waarom dat dan zou kunnen 
plaatshebben:  sociale v + wegwerken + borstwering bouwhoogte 8?... Wordt hier al gesteld dat het 
achterstallig onderhoud aan de achterzijde wordt weggewerkt en dat met een uitbouw aan de 
achterzijde de sociale veiligheid wordt verbeterd…?? 
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Ad 2: de argumenten die werden aangevoerd om de vergunning te verlenen (2015), zowel (A) 
schriftelijk in de vergunning als (B) mondeling bij navraag. 
 

 A: de schriftelijke motivatie: 
Hieruit de volgende passage, onderdeel ‘TOETSING’, pagina 11. (8 juli 2015, Afdeling 
Omgevingsvergunning, kenmerk 2015-02551, mw I. Visser). Gele markering door ons 
aangebracht. 

 
“…Over de relatie tussen de aangevraagde activiteit en deze uitzonderingsgrond merkt 

de afdeling Ruimtelijk Beleid, team Stedenbouw en planologie het volgende op: 

Tijdens het opstellen van het bestemmingsplan Oude stad is het ophogen van de 

achterbebouwing van Bruxelles meegenomen en mogelijk gemaakt. Op het erf is de 

bestemming omgezet naar Tuin 3 en voorzien van een maximale bouwhoogte van 

7m 

De achterliggende gedachte: 

Tijdens de stadsvernieuwing in de Pieterstraat en omgeving is achter de panden van 

de Lange Wijngaardstraat en Pieterstraat een verhoogd, openbaar toegankelijk 

maaiveld, aangelegd bovenop een parkeergarage. Aan de westzijde liggen de 

nieuwe woningen direct met hun voorzijde aan het verhoogde dek. De al aanwezige 

woningen van de Lange Wijngaardstraat echter liggen lager ten opzicht van het dek 

en zijn met de achterkanten naar het dek toe gekeerd. 

Een lastige situatie waar ook Lange Wijngaardstraat 16 mee te maken heeft. Het 

achtergebouw van het pand is geheel gesloten opgetrokken en de tuin verwaarloosd. 

Dit leidt tot een ongewenste situatie waardoor gebruik van het dak, het (toe)zicht en 

daarmee de sociale veiligheid negatief worden beïnvloed. 

Door het optrekken van de achterbouw met een extra bouwlaag voorzien van ramen 

ontstaat een situatie die bijdraagt aan meer toezicht op het dek en een zichtbare 

verbetering van de blinde achtergevel. Het voorliggende bouwplan sluit aan bij deze 

gedachte. 

De noodtrap is onontbeerlijk voor de veiligheid. De positie van de noodtrap blijft in 

de rooilijn van Lange Wijngaardstraat 14. 

De serre is een bouwkundige uitbreiding van de bestaande horecavestiging. Er 

vinden geen andere activiteiten plaats dan in het bestaande Bruxelles. Uitbreiding 

wordt dan ook passend bij de bestaande situatie geacht. 

Het bovenstaande in overweging te hebben genomen is het advies van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid positief….” 
 
Ons commentaar:  
1- kennelijk loont het om je tuin te verwaarlozen, want dan mag je bebouwen? 
2- er wordt hier de suggestie gewekt dat de achtergevel ‘blind’ is, maar dat geldt alleen voor de 
bestaande uitbouw begane grond. Alle bovenliggende verdiepingen zijn voorzien van grote 
raampartijen. 
3- er is/was geen sprake van sociale onveiligheid op het pleintje, en als het al wél zo zou zijn moeten dan 
cafébezoekers dat gaan verbeteren door toezicht? 
4- ‘uitbreiding van horeca is passend bij bestaande situatie’? Wij vinden dit een merkwaardig standpunt, 
zeker gezien de uitgangspunten van het bestemmingsplan, waarin Lange Wijngaardstraat een 
woonbestemming heeft. 
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We hebben grote vraagtekens bij het feit dat de argumenten van de betreffende afdeling al worden 
genoemd bij de motivatie om het ontwerp-bestemmingsplan aan te passen (zie Ad 1). Ons bekruipt een 
gevoel van doelmatig voor-overleg tussen de ondernemer en de gemeente. Met een uitkomst die 
strijdig is met de gemeentelijke visie op het woongebied. 
 
 

 B: de mondelinge navraag naar aanleiding van de vergunningaanvraag, bij Afdeling 
Omgevingsvergunning, mw I. Visser  
Navraag is gedaan door N Douma in de periode juni 2015. Doel was om inlichtingen te krijgen 
over de stand van zaken m.b.t. de vergunningaanvraag.  
Een aantal opmerkingen bleven hangen: 
1- ‘ als je in de stad woont, ja, dan heb je dus overlast. Daar is weinig tegen te doen. Moet je 
maar buiten de stad gaan wonen zoals ik, in Noordwijkerhout’. 
2- ‘ als gemeente kunnen we steeds minder aan dit soort zaken doen: de regering wil dat 
ondernemers minder in de weg wordt gelegd bij hun plannen, dat ze vrijer kunnen ondernemen’ 
 

Ons commentaar: het lijkt ons dat de Afdeling Omgevingsvergunning onmachtig is om beleid van de 
gemeente te implementeren. Kennelijk is het moeilijk om woonfunctie daadwerkelijk BOVEN 
horecafunctie te stellen zoals verwoord in de visie. 
Sterker nog, wij krijgen impliciet het advies om als bewoners ons te verplaatsen naar rustige 
woongebieden (buiten de stad). Dit lijkt de omgedraaide wereld. 
Uitgaande van de gemeentelijke visie zou de horeca het advies moeten krijgen om zich naar één van de 
zgn. ‘Uitgaansclusters’ te verplaatsen.  

  
  



Commissie Bestuur – Lange Wijngaardstraat 16 / Bruxelles, BIJLAGE 2 

 
8 

Ad 3: de argumenten om vervolgens de vergunning te weigeren 
 

 De schriftelijke motivatie: 
Hieruit de volgende passage, onderdeel ‘heroverweging dakterras op uitbouw’, pagina 4. (12 
augustus 2015, Bureau Regulering, mw. A. Kamphuis). Gele markering door ons aangebracht. 
 
“….In de nota dak is opgenomen dat de grondhouding van de gemeente Haarlem is dat 

dakterrassen ruimtelijk niet bezwaarlijk zijn, tenzij deze de woonkwaliteit van 

omwonenden teveel beperkt. Daarbij is niet alleen het dakterras zelf van invloed maar 

ook de functie die het dakterras heeft. Een dakterras behorende bij een woning heeft 

een andere invloed op de omgeving als een dakterras behorende bij een restaurant. 

Verwacht wordt dat een intensief gebruik van dit dakterras bij een restaurant leidt tot 

een onevenredig grote invloed op de leefbaarheid van het achterliggende 

binnengebied. Het woongenot van de omwonenden en daarmee de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden wordt beïnvloed op het moment als 

dit dakterras geheel in gebruik wordt genomen als terrasvoorziening van een 

horecagelegenheid. Een horecaterras wordt intensiever gebruikt dan een dakterras 

van een woning doordat er meer personen, in wisselde gezelschappen, gedurende de 

hele avond en frequenter (meer avonden per jaar), gebruik van maken. 

In het kader van een ontheffing moet ook beoordeeld worden of (onderdelen van) de 

aanvraag in strijd komt met een `goede ruimtelijke ordening'. De aanvraag van een 

horecaterras van 6 meter diep over de hele lengte van het pand kan leiden tot een 

onacceptabel aantasting van het woon- en leefklimaat van de omgeving. Het betreft 

hier een terras ten behoeve van een horecagelegenheid gelegen aan een binnenterrein. 

Klachten over geluidsoverlast gaan voornamelijk over geluidsoverlast dat wordt 

veroorzaakt door bezoekers die zich buiten het pand bevinden zoals aankomende en 

vertrekkende bezoekers, rokers op straat en gebruikers van een terrasvoorziening. 

Aangenomen mag worden dat een toename van het aantal zitplaatsen op een 

terrasvoorziening ook een negatief effect heeft op de geluidsoverlast. Uitbreiding van 

de terrasvoorziening t.b.v. de horecafunctie is op deze locatie niet gewenst. Er wordt 

direct aan de terrasvoorziening gewoond en de terrasvoorziening is gelegen aan een 

binnenterrein waar met name gewoond wordt. Door de gesloten wanden van het 

binnenterrein kan dit als klankkast werken wat geluidsoverlast voor de omwonenden 

geeft. Derhalve wordt geadviseerd niet mee te werken aan de binnenplanse  

afwijkingsmogelijkheid die het bestemmingsplan biedt….” 

 
Ons commentaar: een visie die lijnrecht staat tegenover aanvankelijke standpunten. Gelukkig lezen we: 
1- Wonen gaat boven horeca,  
2- uitbreiding van horeca (met een terras) op deze locatie is niet wenselijk 
3- het binnenterrein aan de achterzijde is extra kwetsbaar voor geluidsoverlast. 
Dit lijkt in lijn met de algemene visie op ‘woongebiedjes in de binnenstad’.  
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Bijlage 3: Bruxelles krijgt uitbreidingsmogelijkheden, van 
horeca ‘alleen op de begane grond’ tot ‘alle bovenliggende 
verdiepingen’ (en dat zijn er 3!)  
 
Samenvatting: 
In 1990 is Bruxelles nog een klein eetcafé op de begane grond. Maar dan wordt de eerste verdieping 
illegaal in gebruik genomen. De aanvraag voor een uitbreidingsvergunning  wordt in eerste instantie 
duidelijk gemotiveerd afgewezen (januari 1993). Maar later in datzelfde jaar wordt de vergunning wel 
verleend, zonder enige onderbouwing.  
 
In het bestemmingsplan 2000, stond café Bruxelles verbeeld als  horeca uitsluitend begane grond. De 
vergunning voor de eerste verdieping lijkt terug gedraaid? 
 
Tot onze grote verbazing kwam er bij het nieuwe bestemmingsplan Oude Stad (2014) een bijlage 
tevoorschijn met een lijst van adressen waarbij het ‘gebruik op de begane grond toegestaan is op 
bovenliggende verdiepingen’. In het geval van Bruxelles zijn dat er in totaal 3! 
 
We hebben in december schriftelijk vragen gesteld bij de gemeente over deze gang van zaken. Maar dat 
blijkt een ‘ingewikkelde zaak’  waar meerdere afdelingen bij betrokken zijn. Antwoord laat dan ook op 
zich wachten. 
Kan Bruxelles eindeloos uitbreiden op een plek waar dat volgens de visie absoluut niet de bedoeling is? 
 
We laten nu zien 
 
1e: dat de uitbreiding naar de 1e verdieping niet wordt vergund wegens strijdigheid met de woonfunctie 
en dat daar uiteindelijk toch positief op wordt beslist (1993) 
2e: dat er in de plankaart van het bestemmingsplan Oude stad (2000) toch alleen de begane grond 
horeca is toegestaan 
3e: dat er in het nieuwe bestemmingsplan alle verdiepingen zijn toegestaan, zonder enige motivatie. 
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Ad 1: uitbreiding horeca naar de eerste verdieping, eerst niet en later toch wel (1993) 
 

 Behandeling aanvraag uitbreiding naar 1e verdieping Bruxelles  (Nr. 637 B 92, behandeld door 
J. Beverdam, afdeling RO, januari 1993), de afwijzing (kopie van het stuk) 

 
 Behandeling aanvraag uitbreiding naar 1e verdieping Bruxelles  (Nr. 637 B 92, behandeld door 

H Schaap, Bouwtoezicht, oktober 1993), de vergunning (kopie van het stuk) 

Ons commentaar:  de uitbreiding wordt eerst terecht geweigerd op grond van conflicterend belang met 
de woonfunctie. De onderbouwing is in lijn met de woonbestemming van de buurt. We hebben grote 
vraagtekens bij de latere vergunning zonder enige onderbouwing. Hoe kan dit gebeuren? 
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Ad 2: de plankaart bestemmingsplan 2000 
 

 Uit de plankaart en legenda blijkt duidelijk dat horeca alleen op de begane grond is toegestaan 
en dat het gehele gebied ‘woondoeleinden’  dient.  

 

 
 
 
 
 
 
Ons commentaar: deze plankaart is geldig geweest tot het nieuwe bestemmingsplan ‘Oude Stad’ werd 
vastgesteld in 2014. Er was geen toestemming voor horeca op de bovengelegen verdieping. Dit dus in de 
weerwil van een verleende vergunning voor de eerste verdieping (1993)? Verbeelding en regels zijn 
leidend wordt ons bij herhaling gemeld door betrokken ambtenaren…  Verwarring is niet alleen ons 
deel, maar heerst bij navraag ook bij gemeentelijke ambtenaren. Ondertussen is er feitelijk uitgebreid 
zonder wettige basis. 
 
Ad 3: uitbreiding horecamogelijkheid naar bovengelegen 3 verdiepingen 
 

 Bestemmingsplan Oude Stad (2014), bijlage bij de Regels, citaat 
 

“BEGANE GROND FUNCTIES TOEGESTAAN OP DE VERDIEPINGEN  

Op de volgende adressen wordt op de verdiepingen het gebruik toegestaan zoals op de begane grond. 

…. Lange Wijngaardstraat: 16 ….” 

 
Ons commentaar: hoe is het mogelijk dat in een woonbuurt een dergelijke vergroting van de 
horecaruimte mogelijk wordt gemaakt? Dit lijkt op het ‘konijn uit de hoge hoed’, die kun je er niet uit 
halen als je die er niet eerst in hebt gedaan…. We hebben schriftelijke vragen ingediend en daarop 
antwoord gekregen (9 december 2015): “…Omdat het een complexe vraag is waarbij  een aantal 

afdelingen betrokken zijn zal het even duren voordat u (per mail) antwoord krijgt op u vraag…”.  
We wachten het af en we gaan er van uit dat dit echt een fout is die zal worden hersteld. 
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Bijlage 4: Bruxelles krijgt ontheffing sluitingstijden, staat 
officieel genoteerd als Horeca-2 maar is in de praktijk een 
Horeca-3. En dat in een Woonstraatje. 
 
Samenvatting: 
Bruxelles staat officieel te boek als een eetcafé, een rustige soort horeca dat goed samengaat met de 
woonfunctie van de buurt. Het probleem is dat in de loop van de avond het eetcafé verandert in een 
biercafé. Met regelmatig evenementen, met live DJ´s, harde muziek. Waar veel publiek op af komt. Met 
de daaraan gekoppelde overlast: rokers, bellers en drinkers op straat, de voordeur geblokkeerd door 
fietsen. En geluidsoverlast tot diep in de nacht, buitenlangs en binnendoor. 
 
De overlast is in ernstige mate strijdig met de woonfunctie en is afhankelijk van twee factoren waar de 
gemeente daadwerkelijk invloed op heeft: de vergroting van de fysieke ruimte en de verruiming van 
openingstijden.  

 De hoeveelheid overlast is recht evenredig met de capaciteit en dus de oppervlakte van de 
voorziening: hoe groter hoe meer mensen. Dat de fysieke ruimte telkens wordt vergroot is al 
aangetoond in bijlage 3 (meer verdiepingen) en bijlage 2 (toestaan toekomstige uitbouw met 
30m2). 

 De openingstijden zijn sterk verruimd. Late sluitingstijden geven direct aanleiding tot 
onevenredig veel meer overlast, want hoe later op de avond hoe groter het verstorende effect 
(bewoners worden in hun nachtrust gestoord) én hoe later op de avond hoe luidruchtiger het 
publiek.  

De gemeente zou volgens de visie beleid moeten implementeren waarin horeca ondergeschikt is aan 
wonen en dus uitbreiding moeten tegengaan. Het beleid is echter tegengesteld hieraan. 
 
We laten nu zien 
 
1e: dat Bruxelles volgens het bestemmingsplan 2014 ingedeeld is als horeca categorie 2 
2e: dat er sinds 2011 sterk verruimde openingstijden geldig zijn 
3e: dat Bruxelles feitelijk als een horeca3 vestiging functioneert en daarmee volgens het 
bestemmingsplan thuishoort in de ‘Uitgaansclusters’ en niet in een woongebied. 
 
Ad 1: Bruxelles is ingedeeld als Horeca2 
Volgens de plankaart is Lange Wijngaardstraat 16 ingedeeld met een functieaanduiding van 
Horecacategorie 2. 
 
Volgens bijlage 5 – Horeca indeling, bij de Toelichting wordt Horeca-2 als volgt omschreven: 

Horeca 2 Horecabedrijven die hoofdzakelijk maaltijden verstrekken en als nevenactiviteit 

alcoholische en niet-alcoholische dranken verstrekken waarbij de nadruk ligt op het verstrekken 

van maaltijden, zoals restaurants en eethuisjes en daarmee gelijk te stellen horecabedrijven. Deze 

horecabedrijven (maaltijdverstrekking onafhankelijk van winkeltijden) onderscheiden zich door 

aard van de functie en openingstijden, hebben in de regel vooral fiets- en voetgangersverkeer en 

maar een beperkte verkeersaantrekkende werking voor autoverkeer. In de avonden zijn deze 

horecabedrijven meestal open tot ongeveer 23:00 uur. Een aparte groep hierbinnen zijn de 

bezorgdiensten die overlast kunnen geven door het aan en afrijden en brommerparkeren op de 

stoep. 
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Ons Commentaar:  
Bij de gemeente is Bruxelles kennelijk bekend als een restaurant / eethuisje, met sluitingstijden van rond 
23.00 uur. Prima passend in een woonstraatje, goed te combineren met de woonfunctie. Als 
omwonenden hebben we hiertegen geen enkel bezwaar. 
 
Ad 2: Bruxelles krijgt verruiming van openingstijden 
De horeca-ondernemer kan een ‘Ontheffing Sluitingstijden’ aanvragen. Volgens de gemeentelijke 
website Haarlem.nl zijn er enkele voorwaarden aan verbonden, waaronder:  

“Bij de beoordeling van uw aanvraag is de locatie van uw bedrijf ook van belang” 
Het kan niet anders dat dat zo’n vergunning op basis van de locatie wordt geweigerd, zou je denken. 
Maar, desondanks krijgt Bruxelles in 2011 de gewenste ontheffing, zie hieronder een kopie van de 
vergunning. 
 
Gelukkig wordt de ontheffing verleend voor 3 jaar en konden we als bewoners de zaak weer aankaarten 
in januari 2015? Dat blijkt ook weer een misrekening: er is een ‘nieuwe regeling’ in de maak en de 
bestaande ontheffingen blijven geldig totdat de nieuwe regeling in werking treedt.  
(Bron: Sandra Fabel - Steffens donderdag 17 december 2015, naar aanleiding van schriftelijke vragen 

hierover) 
 
 
 
Ons  
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Commentaar:  
Hoe is het mogelijk dat een restaurantje / eethuisje vergunning krijgt om doordeweeks tot 02.00 uur en 
vanaf donderdag tot 04.00 uur open te blijven? De keuken van Bruxelles sluit (volgens eigen website) 
om 23.00 uur, de bardienst draait uiteraard door.  Het is dus duidelijk dat het hier niet om een 
restaurantje / eethuisje  gaat maar om een heuse kroeg, een biercafé, zoals Bruxelles zichzelf ook graag 
adverteert.  
 
Ad 3: Bruxelles functioneert feitelijk als een horeca3 vestiging en hoort thuis in het ‘Uitgaanscluster’ 
en niet in het ‘Binnenstedelijk woonmilieu’. 
 
Door de combinatie van ‘ondernemingsformule’ en de verruimde openingstijden is Bruxelles een café. 
 
Volgens bijlage 5 – Horeca indeling, bij de Toelichting wordt Horeca-3 als volgt omschreven: 
 

Horeca 3 Horecabedrijven die hoofdzakelijk dranken en eten verstrekken waarbij de nadruk ligt 

op het verstrekken van dranken, zoals cafés en eetcafés en daarmee gelijk te stellen 

horecabedrijven. Horecabedrijven zoals cafés (verkoop alcohol als hoofdactiviteit, 

muziek/dansen en eten bijkomstig) onderscheiden zich door openingstijden (vroeg open en laat 

dicht), normaliter een geleidelijk er instroom en uitstroom van bezoekers dan discotheken, minder 

verkeers aantrekkende werking (meer fiets/voetgangers verkeer), vaak een beperkte omvang, veel 

alcoholgebruik, potentieel zware overlast voor directe omgeving doordat alcoholverstrekking 

hoofddoel is. 

 
In de Toelichting 5.1.3 wordt de oude Stad ingedeeld naar functionele uitgangspunten. Hierin wordt het 
‘Binnenstedelijk Woonmilieu’ –waaronder de Lange Wijngaardstraat e.o., zie Bijlage 1- vergeleken met 
de ‘Uitgaansclusters’.  
 

Binnenstedelijk woonmilieu  

Daarnaast zijn gebieden of straten te onderscheiden waar het wonen centraal staat. De 

binnenstad is een zeer aantrekkelijk woonmilieu voor bepaalde bewonersgroepen. Bescherming 

van de woonfunctie is van groot belang voor de levendigheid en sociale veiligheid in en rond de 

binnenstad. 

Binnen de woonfunctie zijn beroepsmatige activiteiten aan huis mogelijk. Ook wordt 

Bed&Breakfast binnen de woonfunctie mogelijk gemaakt. De overheersende woonfunctie in deze 

gebieden sluit de vestiging niet uit van enige niet-hinderlijke andere activiteiten. Daar waar in de 

bestaande situatie sprake is van functiemenging wordt volstaan met een "lichte" gemengde 

bestemming. Binnen deze bestemming zijn kleinschalige vormen van bedrijvigheid en (zakelijke) 

dienstverlening op de begane grond toegestaan. 

 

Uitgaansclusters  

Binnen het plangebied zijn een aantal uitgaansclusters te onderscheiden. De grootste 

concentratie bevindt zich rond de Grote Markt/Klokhuisplein/Oude Groenmarkt. Uitgangspunt is 

dat een concentratie van (zwaardere) horecavoorzieningen hier blijft plaatsvinden. Daarbij 

worden de bestaande mogelijkheden gerespecteerd. Dit geldt eveneens voor de noordzijde van de 

Botermarkt. Nieuw is het cluster rond het Hortusplein. Hier wordt ook nog ruimte geboden voor 

verbreding en verdieping van het horeca-aanbod. 

De woonfunctie komt in dit deelgebied alleen op de verdiepingen voor. Naast horeca bevinden 

zich ook enkele cultuur-recreatieve functies in deze clusters. Net als overige aanwezige musea in 

het plangebied krijgen deze een maatschappelijke of culturele bestemming. 
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Ons commentaar:  
Bij Horeca-3 wordt heel treffend de realiteit geschetst: ” ….veel alcoholgebruik, potentieel zware 

overlast voor directe omgeving voor directe omgeving doordat alcoholverstrekking hoofddoel is”… 

De gemeente heeft met diverse uitbreidingsvergunningen een situatie gecreëerd waarin Bruxelles niet 
meer past in de Lange Wijngaardstraat.  Bruxelles hoort thuis in één van de ‘Uitgaansclusters’. 
 


