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1. Inleiding 

Het Stationsplein is onlangs heringericht. Doel van de herinrichting was een 

overzichtelijk en bruikbaar transferplein. Commerciële horecaterrassen zijn destijds 

bewust niet opgenomen in het ontwerp om de functie van het plein als transferplein in 

tegenstelling tot verblijfsplein tot zijn recht te laten komen. 

 

Recent hebben meerdere horecagelegenheden, gelegen aan de randen van het 

Stationsplein, de gemeente verzocht een terras toe te staan. In overleg met WUrck, de 

ontwerper van het plein en de horecaondernemers is gekeken of horecaterrassen toch 

inpasbaar zijn op het stationsplein, zonder de doelstelling van het oorspronkelijk 

ontwerp te verliezen. In voorliggend inrichtingsplan is het gelukt de wensen van de 

horecaondernemers te combineren met de uitgangspunten van het oorspronkelijk 

ontwerp van het stationsplein.  

 

Een inrichtingsplan bevat een terrasindeling met bijbehorende regels toegesneden op 

een specifieke situatie. In het inrichtingsplan voor het Stationsplein is tevens voorzien 

in het aanwijzen van locaties voor standplaatsen en kleine evenementen. 

 

Het betreft een tijdelijk inrichtingsplan, geldig tot eind oktober 2014. De ervaring die 

opgedaan wordt in dit terrasseizoen, wordt gebruikt bij het opstellen van een 

definitief inrichtingsplan.  

 

Op grond van artikel 2:32 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het 

college bevoegd categorieën terrassen aan te wijzen waarvoor de meldingsplicht 

geldt. In de Beleidsregels Horecaterrassen 2011 is opgenomen dat deze 

meldingsplicht geldt voor terrassen op een plein waarvoor een inrichtingsplan is 

opgesteld. Bij vaststelling van de beleidsregels is al aangekondigd om voor het 

Stationsplein een inrichtingsplan vast te stellen.  

 
 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt het tijdelijk inrichtingsplan Stationsplein vast. 

2. Het college besluit dat het inrichtingsplan stationsplein van kracht blijft tot en 

met 31 oktober 2014. 

3. Communicatie: De belanghebbenden ontvangen na besluitvorming informatie 

in de vorm van een brief.  
4. Communicatie: Er wordt een kennisgeving geplaatst op de gemeenschappelijke 

voorziening voor officiële publicaties (GVOP). 

5. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

6. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Ontwikkeling 

en commissie Beheer. 
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3. Beoogd resultaat 

Een tijdelijk inrichtingsplan dat duidelijkheid verschaft over waar en onder welke 

voorwaarden er terrassen zijn toegestaan en waar plek is voor standplaatsen en kleine 

evenementen tot en met 31 oktober 2014. 
 

4. Argumenten 

Dit voorstel zorgt voor verlevendiging van het Stationsplein. 

Sinds de herinrichting is het aanzien van het Stationsplein enorm verbeterd. Niet 

alleen reizigers maken gebruik van het plein maar het plein wordt ook gebruikt om 

even te verpozen.  Op het stationsplein wordt hiervoor geen terrasgelegenheid 

geboden, enkel op het trottoir van de Kruisweg waar de ruimte beperkt is. Op het 

Stationsplein vormen terrassen een welkome aanvulling. Samen met de locaties voor 

standplaatsen en kleine evenementen zorgt dit voor verlevendiging van het plein.  

 

Dit inrichtingsplan sluit aan bij het oorspronkelijke herinrichtingsplan. 

Het doel van de oorspronkelijke herinrichting van het Stationsplein was het maken 

van een transferplein waar verschillende verkeersdeelnemers zo goed en zo snel 

mogelijk worden bediend. Hier is bij de opstelling van het tijdelijke 

herinrichtingsplan ook rekening mee gehouden. In overleg met WUrck, de ontwerper 

van het Stationsplein, zijn de terraslocaties gekozen.  Er is goed gekeken naar de vele 

ruimteclaims die er al liggen en er is rekening gehouden met bestaande belangen 

zoals looplijnen, blindengeleide stroken, verkeersruimte, wachtruimte, opstelruimte, 

etc..  

 

Dit inrichtingsplan sluit aan  bij de voorkeur van de geïnteresseerde ondernemers. 

De locaties voor terrassen zijn gekozen in overleg met ondernemers rond het 

Stationsplein. De terrassen komen overeen met de voorkeurlocatie van de 

ondernemers voor de terrassenzones. De toekomstige terrasvlakken zijn blauw 

gearceerd op bijlage 1. De terrasvlakken zijn gelegen langs de zuidzijde van het plein, 

direct voor de bestaande bebouwing van de rechtbank. Op termijn gaat de functie van 

de begane grond veranderen waarbij ook rekening gehouden wordt met de komst van 

een horecavestiging. En langs de westzijde van het plein, in de zone waar nu banken 

staan. De bestaande horecavestigingen aan de Kruisweg kunnen gebruik maken van 

deze zone. 

 

Het inrichtingsplan maakt terrassen middels een meldingsplicht mogelijk. 
Met dit  inrichtingsplan is precies duidelijk waar en onder welke voorwaarden  er het komend 

seizoen terrassen kunnen komen op het Stationsplein.  Door het vaststellen van een 

inrichtingsplan kunnen terrassen volgens de Beleidsregels Horecaterrassen 2011 

eenvoudig toegestaan worden met een meldingsplicht.  

 

Een tijdelijk inrichtingsplan biedt de mogelijkheid tot heroverweging na één seizoen. 
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Door in eerste instantie een tijdelijk inrichtingsplan vast te stellen kunnen de 

ervaringen van één terrasseizoen gebruikt worden bij vaststelling van een definitief 

inrichtingsplan of kan bij tegenvallende resultaten het besluit teruggedraaid worden.  

 

Inkomsten uit precariobelasting 
Door de gemeente kan precariobelasting worden geheven voor het toestaan van een terras in 

de openbare ruimte.   
 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

De Kruisweg snijdt de horecavestiging af van de terrassen.  

Er is gekeken of het toestaan van een terras aan de overkant van de Kruisweg 

acceptabel is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. De Kruisweg kent ter plekke 

van het Stationsplein alleen busverkeer in één richting. De verkeerssituatie wordt 

daarom als overzichtelijk beoordeeld.   

 

De natuurstenen banken beperken de terrasruimte. 

In de (statische) verblijfszone langs de westzijde van het Stationsplein is maar 

beperkt ruimte voor terrassen aanwezig. De natuurstenen banken beperken de vrije 

ruimte in. Ten behoeve van een optimaal gebruik van de terrassenzone maar ook om 

de banken voor iedereen toegankelijk te houden,  zullen twee natuurstenen banken 

moeten worden verplaatst. Dit is een kostbare aangelegenheid aangezien beide van 

natuursteen zijn en ’s avonds worden aangelicht. De betrokken banken worden in 

eerste instantie niet verplaatst. Mocht na de proefperiode de terrassen een succes 

blijken, dan zal alsnog een plan voor verplaatsing van de banken worden opgesteld, 

waarbij ook de verplaatsingskosten inzichtelijk worden gemaakt.  

 

Bewaken van overzichtelijkheid van het Stationsplein. 

De herinrichting van het Stationsplein was indertijd ook bedoeld als een grote 

opschoonactie. Bij  oplevering van het plein zijn de meeste obstakels opgeruimd. 

Verlichting, detectors, borden, lampen enz. zijn nu allemaal ondergebracht in de 

speciaal ontworpen masten. De zitgelegenheden zijn geclusterd op de voor het 

publiek meest optimale plekken. Sindsdien is het Stationsplein transparanter, 

toegankelijker en makkelijker over te steken. Hier is bij het tijdelijke inrichtingsplan 

rekening mee gehouden door bijvoorbeeld geen terrasschermen toe te staan. De 

Beleidsregels Horecaterrassen 2011 zijn hierop aangepast. 
 

 

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 Stationsplein 

het terras melden via het digitaal loket. De ondernemers moeten zich houden aan het 
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inrichtingsplan en bijbehorende algemene regels. Tevens wordt het aantal vierkante 

meters terras meegenomen in de precario aanslag.  

 

Voor de standplaatsen en het gedeelte van het plein waar (kleine) evenementen 

kunnen worden gehouden blijft de vergunningplicht bestaan. 
 

 

 

7. Bijlagen 

1. Inrichtingsplan Stationsplein Haarlem, tekeningnr. 08155 

2. Algemene regels voor terrassen op het Stationsplein, ontleend aan de 

Beleidsregels Horecaterrassen 2011 
 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
 

 


