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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Verlenging uitbreiding terrassen  

 

Nummer 2020/833903 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PG 

Auteur Hamer, I.P. 

Telefoonnummer 023-5113359 

Email iphamer@haarlem.nl 

Kernboodschap  Van 1 juni t/m 15 oktober 2020 kunnen terrassen op tijdelijke basis worden 

uitgebreid vanwege de coronacrisis. In overleg met de Koninklijke Horeca 

Nederland, afdeling Haarlem en lokale ondernemers wordt voorgesteld om deze 

periode te verlengen t/m 25 oktober 2020. Dit omdat op 25 oktober de 

herfstvakanties aflopen en de horeca hoopt in de herfstvakantie het omzetverlies 

door de coronacrisis te verminderen. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Collegevoorstel d.d. 26 mei 2020 inzake tien gouden terrasregels  

2020/0517258 

 

Besluit College  

d.d. 22 september 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

De tijdelijke uitbreiding van de terrassen wegens de coronacrisis te verlengen tot 

en met 25 oktober 2020. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Van 1 juni t/m 15 oktober 2020 kunnen horecaondernemers tijdelijk terrassen uitbreiden vanwege 

de coronacrisis. Enkele ondernemers hebben gevraagd of deze periode verlengd kan worden t/m de 

herfstvakanties in Nederland, te weten t/m 25 oktober 2020. De Koninklijke Horeca Nederland, 

afdeling Haarlem ondersteunt dit verzoek. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200517258-1-Vaststellen-tien-gouden-terrasregels.pdf


 Kenmerk: 2020/833903 2/3 

 

Inmiddels ontvangen we ook vragen over verlenging van de terrasuitbreidingen in de winterperiode 

en over terrasoverkappingen. Hierover is nog overleg met de belangenorganisaties nodig. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

De tijdelijke uitbreiding van de terrassen wegens de coronacrisis te verlengen tot en met 25 oktober 

2020. 

 

3. Beoogd resultaat 

Zorgdragen dat de horecaondernemers ook tijdens de herfstvakantie nog kunnen profiteren van de 

uitbreiding van de terrassen. 

 

4. Argumenten 

1. De gemeente wil ruimte bieden aan de horecaondernemers om het omzetverlies vanwege corona 

enigszins goed te kunnen maken. In de herfstvakantie verwachten we meer bezoekers in de stad; 

2. De terrasregels die voor de tijdelijke uitbreiding gelden zijn ook in de extra 10 dagen van kracht. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Door een verlenging met 10 dagen van de uitbreidingsmogelijkheid voor terrassen nemen de 

terrassen langere tijd meer openbare ruimte in. De verlenging is echter beperkt van duur en we 

verwachten weliswaar extra bezoekers, maar geen grote drukte.  

 

2. Door een verlenging is er langer kans op geluidsoverlast vanaf de uitgebreide terrassen. Doordat 

het kouder wordt zullen de terrassen niet tot ’s avonds laat vol zitten. De verlenging is beperkt van 

duur. Bovendien verwachten we in de herfstvakantie geen grote drukte.  

 

3. Wat betreft precario voor de uitbreiding van de terrassen in de tien extra dagen : Cocensus heft 

geen extra precario indien en voor zover een terras behorende bij een horeca-etablissement met 

inachtneming van de coronamaatregelen vergroot moet worden om maximaal hetzelfde aantal 

tafels/stoelen als voorheen mogelijk was, te kunnen plaatsen (beroep op hardheidsclausule artikel 63 

van de Algemene Wet inzake de Rijksbelasting).  

 

4. De wijkraden Binnenstad, Heiliglanden/De Kamp en Burgwal hebben geen bezwaren tegen een 

verlenging met 10 dagen. De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen heeft niet gereageerd. 

 

6. Uitvoering 

Na het besluit nemen we de volgende acties: 

1. Informeren van ondernemers over de verlenging van de terrasuitbreiding; 

2. Informeren van de wijkraden en de bewoners over de verlenging van de terrasuitbreiding; 
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3. Ook in de verlengingsperiode de drukte monitoren en eventueel bijsturen via mailings en 

sociale media; 

4. De wekelijkse evaluaties van de 1,5 meter maatregelen (waaronder de terrasuitbreiding) 

gaan door om indien nodig bij te sturen. 

 

7. Bijlagen 

Geen. 


