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Vissersbocht: Buurtinitiatief kleinschalig horeca uitspanning

Geachte leden van de commissie.

Met deze brief wil ik u graag informeren over de stand van zaken met betrekking tot 
de uitbreiding van een kleinschalige horeca ontwikkeling met een terras bij de 
steiger Vissersbocht. De ontwikkeling is geïnitieerd door bewoners van de Burgwal.

Aanleiding
Bij de aanlegsteiger aan de Vissersbocht in het Spaame (Burgwal) was lange tijd 
sprake van overlast van hangjongeren. In 2010 hebben een aantal bewoners en de 
wijkraad Burgwal (hierna te noemen de ‘initiatiefgroep’) daarom het idee opgevat 
om de aanlegsteiger uit te breiden met een kleinschalige kiosk/uitspanning.

Schets van de Initiatiefgroep Burgwal

Dit initiatief is positief ontvangen door de gemeente en de ontwikkelingsruimte is 
vervolgens opgenomen in het bestemmingsplan Burgwal. Het bestemmingsplan is
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in 2013 vastgesteld en de uitwerking is in handen gelegd van de initiatiefgroep en 
door hen te selecteren geïnteresseerde marktpartijen.

Marktverkenning
In de tweede helft van 2014 heeft de initiatiefgroep Burgwal de gemeente benaderd 
met het verzoek om hen te helpen bij het zoeken van een geschikte ontwikkelpartij. 
Sindsdien heeft de gemeente de initiatiefgroep ondersteund en vindt periodiek 
overleg plaats met het gebied, de Havendienst en de betrokken beleidsafdelingen 
Economie, Dienstverlening en Vastgoed.

Deze overleggen resulteerden in een notitie waarin de randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling opgenomen zijn. De notitie “Uitbreiding locatie steiger Vissersbocht” 
bood de initiatiefgroep voldoende houvast om zelfstandig op zoek te gaan naar 
geïnteresseerde marktpartijen. De initiatiefgroep heeft daarna met verschillende 
marktpartijen gesproken en enkele kandidaten uitgenodigd om hun plannen te 
presenteren aan de wijkraad en de bewoners. Op basis van de presentaties heeft de 
initiatiefgroep haar unanieme steun uitgesproken voor verdere uitwerking van het 
plan Geerdink, tevens eigenaar van restaurant Blender (Kleine Houtstraat 138).

Groenontwerp
Om de omgeving van de uitspanning aantrekkelijk te maken heeft de initiatiefgroep 
een passend groenontwerp gemaakt. Dit ontwerp is in de zomer van 2015 met een 
subsidieaanvraag ingediend voor de realisatie van kleinschalige groen voor de 
locatie Vissersbocht. Het maximale bedrag van € 2.500,= is daarbij toegekend.

Eind 2015 hebben de bewoners de strook langs de oever en bij de steiger voorzien 
van nieuwe beplanting. Het groenontwerp is in goed overleg met de gemeente en 
onderhoudspartner Spaamelanden tot stand gekomen. De locatie ziet er nu verzorg 
uit en de bewoners helpen mee om de kwaliteit van het groen op orde te houden.

Aansluitend op de keuze van de buurt voor het plan Geerdink heeft de gemeente 
een QuickScan uitgevoerd. Daaruit komt het initiatief als kansrijk naar voren; de 
gemeente is bereid medewerking te verlenen aan een uitgebreide Wabo procedure.

Vervolg

Plattegrond initiatief Geerdink
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Beeldimpressie initiatief Geerdink

Over het gebruik van de openbare grond vindt momenteel afstemming plaats met de 
afdeling Vastgoed, Havendienst, GOB centrum en Spaamelanden.

De verwachting is dat binnen enkele maanden een vergunningsaanvraag ingediend 
wordt. Dit is vooral afhankelijk van de financiële haalbaarheid.

Met vriendelijke groet,

V-

Jeroen van Spijk
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Inleiding

Op basis van een bewonersinitiatief ligt er al enige tijd een plan om bij de steiger Vissersbocht een 
kleinschalige ontwikkeling te realiseren (een kiosk/theehuis met een terras aan het water). Het 
buurtinitiatief is positief ontvangen en mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Burgwal.

Medio 2014 heeft de initiatiefgroep aan de gemeente gevraagd om te helpen bij het (verder) 
uitrollen van het plan. Het uitbreidingsplan past binnen het gemeentelijk beleid van ontwikkeling van 
de Spaarne-oevers. Omdat erkend wordt dat de uitvoering van het plan de locatie steiger 
Vissersbocht nog aantrekkelijker kan maken voor de bewoners, (water)recreanten, bezoekers en de 
gemeente wordt de initiatiefgroep vanuit het gebied centrum gefaciliteerd en vindt regelmatig op 
locatie overleg plaats. In dit overleg wordt informatie doorgegeven en uitgewisseld. De resultaten 
zijn verwerkt in de onderhavige notitie met uitgangspunten en kaders die van toepassing zijn bij een 
toekomstige uitbreiding van de steiger Vissersbocht. Dit geeft de initiatiefgroep meer houvast om 
zelfstandig gesprekken aan te gaan met geïnteresseerde marktpartijen.

Gelet op de actieve rol van de buurtinitiatiefgroep is de verwachting dat de inspanningen resulteren 
in een geschikte ontwikkelpartij die een concrete bouwaanvraag indient dat niet alleen voldoet aan 
de kaders en randvoorwaarden die de gemeente stelt maar ook aansluit bij het buurtinitiatief. Elke 
willekeurige ontwikkelaar zou echter op elk moment een plan voor deze locatie kunnen indienen die 
afwijkt van het bewonersinitiatief. Om dit te voorkomen verdient het de voorkeur om op basis van 
deze notitie een intentieovereenkomst met de wijkraad Burgwal af te sluiten. Deze vervolgstap moet 
nog nader uitgewerkt worden.

1. Het bestemmingsplan Burgwal

2.1 Inhoud
In het nieuwe bestemmingsplan Burgwal (2013) is ruimte opgenomen voor een mogelijk te realiseren 
'dagrecreatie'-voorziening. Toegesneden op een uitgebreid en onderbouwd omwonenden-initiatief 
(Uitwerking architectenbureau Werner Kamp, 2010).

De bestaande steiger is bedoeld als passanten-steiger voor waterrecreanten en dus bijvoorbeeld niet 
als vaste ligplaats of t.b.v. botenverhuur te gebruiken.

Een horecavoorziening sluit aan bij het bestemmingsplan. Een terras boven 't water is niet voorzien 
in het bestemmingsplan en ook geen aparte horeca-aanduiding t.b.v. dag horeca, hoewel daar in de 
toelichting van het bestemmingsplan wel naar toe wordt geschreven. Zie voor meer gedetailleerde 
informatie over het bestemmingsplan (bijlage 1 ingevoegd op pagina 7).

2.2 Procedure
De bebouwing, wanneer passend binnen de bouwregels, zal kritisch worden gevolgd door de ARK 
vanwege de ligging in het Beschermde Stadsgezicht. Voor een eventueel water-terras (en mogelijk 
ook voor het horeca-gebruik) zal een procedure moeten worden gevoerd om af te wijken van het 
bestemmingsplan. Wellicht zal een uitgebreide procedure van toepassing zijn. Hierover is de afspraak 
dat een plan, mits concreet en financieel haalbaar, in de staf RO Gebieden wordt besproken. Daar 
wordt bepaald of we via een QuickScan willen onderzoeken of de gemeente mee wil werken, onder 
welke voorwaarden en met welke procedure.

Op basis van een concreet plan dient een initiatiefnemer contact op te nemen met het Klanten 
Contact Centrum, telefoon 14023. Klanten kunnen dit nummer gebruiken en de frontoffice zal de 
vragen - indien mogelijk zelf beantwoorden en/of andere vak afdelingen hierover raadplegen
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De initiatiefgroep onderzoekt of het terras binnen de bestemmingsplanregels in fasen kan worden 
opgezet, om voor een spoedige uitvoering niet afhankelijk te zijn van lange en dure procedures.
De initiatiefgroep gaat voorts uit van een concreet en financieel haalbaar plan, anders adviseert de 
initiatiefgroep niet om met de ondernemer het initiatief aan te gaan.

2. De steiger

2.1 Algemeen
De steiger is een passanten-steiger en mag niet als vaste ligplaats of voor botenverhuur gebruikt 
worden. De huidige functie en toegankelijkheid van de steiger moet in tact blijven waardoor het niet 
is toegestaan om de steiger (de loopplank) te gebruiken als terras. Het terras mag derhalve ook niet 
over de steiger gebouwd worden. Alle ringen aan de buitenzijde van de steiger zullen beschikbaar 
moeten blijven voor passanten.

2.2 Specifiek
Aansluiting van het terras aan de binnenzijde van de steiger is deels toegestaan onder de 
voorwaarde dat de hoogte van het terras aansluit op de hoogte van de steiger (in verband met 
veiligheid & bereikbaarheid) en alle bomen moeten behouden blijven. Indien het terras voor een 
deel aansluit op de steiger zullen enkele ringen aan de binnenzijde niet meer gebruikt kunnen 
worden voor boten om aan te leggen.

3. Onderhoud, beheer en areaal

Met de renovatie van de steiger in 2014 is de steiger weer voor langere periode onderhoudsvrij. De 
openbare ruimte is op orde. Het regulier dagelijks onderhoud wordt in opdracht van de gemeente 
uitgevoerd door Spaarnelanden en er zijn voor deze locatie geen extra onderhoudsinterventies 
(vervangingen) gepland op de korte en/of langere termijn. Voor de Havendienst of andere afdelingen 
zijn op deze locatie geen aanvullende maatregelen of faciliteiten nodig die in het plan meegenomen 
moeten worden.

Bij een uitbreiding van faciliteiten met een terras aan het water en/of aan de steiger moet de steiger 
en de kade goed onderhouden kunnen worden en goed bereikbaar blijven. Daarom zal evenwijdig 
aan de kade een strook van 2 meter (eenvoudig) vrij toegankelijk gemaakt moeten worden. Dit is 
mogelijk door bijv. uitneembare dekdelen voor het terras toe te passen. Om te voorkomen dat het 
houten terras wegrot is het verstandig om het water tussen de planken weg te kunnen laten lopen.

Kosten voor het realiseren en het in standhouden komen voor rekening van initiatiefnemer. Indien 
voor de gemeente sprake is van areaal vermindering wordt dit niet financieel gecompenseerd. De 
initiatiefgroep onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om samen met de bewoners de openbare 
ruimte op te knappen met meer groen en een schelpenpad.

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor een goed onderhoud en beheer van de faciliteiten en 
zorgt ervoor dat er geen sprake is van (gebruiks)overlast. Eventuele klachten dient de initiatiefnemer 
/eigenaar in overleg met de afdeling Handhaving & Veiligheid zelf, en voor eigen rekening op te 
lossen.
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Hieronder wordt op de schets van de initiatiefgroep met arcering aangegeven waar het terras op de 
steiger mag aansluiten, met maximale contouren rekening houdend met de functie, onderhoud en 
beheer van de steiger.
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4. Vergunningen en openbare ruimte

Ontwikkelplannen en (bouw)aanvragen moeten ingediend worden bij de afdeling DVV. Na een 
interne adviesronde en op basis van deze uitkomst wordt er wel/geen vergunning verleend. Als de 
vergunning verleend is, is de expliciete toestemming nodig van de gebiedsbeheerder (M. Bom) om 
in de openbare grond aan de slag te gaan. De initiatiefnemer doet er verstandig aan om in een vroeg 
stadium contact op te nemen met de gebiedsbeheerder om samen de (on)mogelijkheden voor de 
aanpassingen in de openbare ruimte en (beheers)vragen scherp(er) te krijgen.

Het Hoogheemraadschap Rijnland gaat over waterbeheer. Het is noodzakelijk dat zij positief zijn 
over de gewenste uitbreiding met een terras op of langs het water en eventuele uitgangspunten 
en/of kaders verduidelijken. Deze informatie moet de initiatiefnemer zelf ophalen. Los van 
procedures voor bouwen en bestemmingsplan en het bij Rijnland belegde bouwen boven water is 
ook de Drank- en Horecawetgeving c.q. Verlofvergunning van toepassing.

Voor deze ontwikkellocatie geldt dat de gemeente positief gereageerd heeft op het uitbreidingsplan 
en de initiatiefgroep gefaciliteerd wordt. Gelet op de actieve rol van de buurtinitiatiefgroep is de 
verwachting dat de inspanningen resulteren in een geschikte ontwikkelpartij die een bouwaanvraag 
indient die voldoet aan de kaders en randvoorwaarden die de gemeente stelt en tevens aansluit bij 
het buurtinitiatief.
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5. Verkoop, erfpacht en precario

Verkoop, erfpacht en/of omzet gerelateerde (gefaseerde) huur van de grond ten behoeve van een 
kiosk/theehuis is voor dit plan bespreekbaar. Initiatiefnemer kan op basis van een uitgewerkt plan 
hierover contact opnemen met de gemeente (vragen naar de afdeling Vastgoed). Het gaat hier om 
openbare ruimte en de openbare functie langs de kade; deze moet als doorgaand voetpad, gazon en 
oever behouden blijven. Verkoop van de steiger en/of een stuk gemeentelijke grond is niet gewenst.

Voor tijdelijke voorzieningen zoals een terras wordt gebruik gemaakt van de openbare ruimte en 
daar moet de gebruiker precario voor betalen. Van dit beleid wordt niet afgeweken. Mogelijkheden 
om eerst een tijdelijke 'kiosk' op deze locatie te plaatsen waarbij als voorbeeld een foodtruck of als 
permanente voorziening een oud brugwachtershuisje is genoemd, kunnen de ontwikkeling voor 
deze locatie laagdrempeliger maken voor een ontwikkelpartij en daarmee de kans om het plan uit te 
voeren vergroten.

De investeringen voor de ontwikkelaar beperken zich tot het maken van een geschikte inrichting van 
de openbare ruimte, aansluitingen en (in fasen) het terras. Na verloop van tijd en afhankelijk van het 
gebruik (omzet) kan later een permanente voorziening (uit)gebouwd worden.

Voor een tijdelijke voorzieningen moet een standplaatsenvergunning aangevraagd worden. Het 
maximaal aantal vergunningen voor standplaatsen in Haarlem is opnieuw in 2010 vastgesteld. Voor 
het centrum bedraagt dit aantal maximaal 10 standplaatsen, exclusief het aantal vergunningen die al 
voor 2010 afgegeven waren. Alle vergunningen zijn al vergeven wat betekent dat een verzoek om 
een vergunning voor een tijdelijke voorziening afgewezen zal worden. Daarom is een andere 
oplossing nodig. Een omzet gerelateerde huur kan een aantrekkelijk alternatief zijn.

6. Nutsvoorzieningen en aansluitingen

Voor het uitbreidingsplan bij de steiger Vissersbocht is er een hoofdaansluiting voor het riool ter 
hoogte van huisnummer 67, dit is ruim binnen een straal van 40 meter. De kosten voor aanleg en 
aansluiting worden geschat op circa € 1.250,=. Initiatiefnemer dient zelf zorg te dragen voor alle 
benodigde aansluitingen, kabels en leidingen en daartoe contact opnemen met de verschillende 
gemeentelijke contractpartijen (gegevens via de beheer, zie tevens bij punt 4.). Voor wat betreft een 
rioolaansluiting zorgt de gemeente er in principe voor dat binnen een straal van 40 meter 
aangesloten kan worden op het riool.

7. Procesteam

Met de gebiedsmedewerker Centrum vindt periodiek overleg plaats. De volgende afdelingen worden 
op ad hoe basis betrokken: de Havendienst, afdeling Economie & Cultuur, afdeling Ruimtelijke 
Plannen, afdeling Dienstverlening en afdeling Vastgoed.

Onder leiding van Aart Meijles (vicevoorzitter wijkraad Burgwal, bewoner) bestaat de initiatiefgroep 
uit: Mariejanne van den Hoek (groengroep wijkraad, bewoner en contactpersoon ondernemers), 
Werner Kamp (architect/),, Cees en Liesbeth Bijl, Joost Skolnik, Simon Goedhart (omwonenden) en 
Ton Vissers (tuinarchitect - ontwerper oorspronkelijke schets), Fred Bettenhausen (bewoner en 
geïnteresseerd investeerder).
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8. Tot slot

De informatie in dit document moet overzichtelijk blijven en is daarom beperkt. Voor meer 
informatie of vragen kan contact opgenomen worden met de gemeente Haarlem via het algemene 
telefoonnummer 14023 of per e-mail naar antwoord@haarlem.nl.

Tot slot worden hieronder nog enkele belangrijke links aangegeven:
aanvragen omeevinesverRunning: https://www.haarlem.nl/bouwvergunning/

- website en omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.nl/
parkeren: https://www.haarlem.nl/parkeervergunning-particulier/ 
ontheffingsaanvraag Innemen Openbare Grond https://www.haarlem.nl/ontheffing- 
plaatsen-voorwerpen-voor-bouwwerkzaamheden/
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Bij'lage 1. Bestemmingsplan Burgwal 2013

In het bestemmingsplan Burgwal 2013 is een bouwmogelijkheid opgenomen voor een kleinschalige 
recreatieve voorziening. Hiervoor is de studie "Vissersbocht, verblijfplaats aan het Spaarne" (van 
architectenbureau Werner Kamp) gebruikt die opgesteld is door wijk Burgwal.

R Recreatie
maxinalegool-.lsoiwteogte im) en maximim bebouwingspercenlage (%)

Artikel 10 Recreatie

10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor
a. dagrecreatie, buitengalerie, theetuin, terras;
b. aan de hoofdfunctie ondergeschikte en daarmee verbonden detailhandel ten 

dienste van deze voorzieningen met niet meer dan 20% van het bruto 
vloeroppervlak;

c. sanitaire voorzieningen ten behoeve van de pleziervaart;
d. waterlopen en waterpartijen;
e. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken' groenvoorzieningen, 

wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, (ondergrondse) 
parkeervoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor 
de waterhuishouding, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport.

10.2 Bouwregels
Binnen de bestemming 'Recreatie' mogen bouwwerken worden opgericht onder
de volgende voorwaarden:

10.2.1 Gebouwen
Voor gebouwen gelden de bouwregels zoals aangegeven in art 18 lid 2
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1.2 Bestemmingsplan kader

(bijlage 4)
De Vissersbocht ligt op een prachtige plek aan het Spaarne. De locatie heeft 
één van de mooiste uitkijkpunten over het Spaarne. Eén van de uitgangspunten 
is dat de oever toegankelijk blijft voor iedereen, de recreatieve 
wandeldoorsteek dient behouden te blijven. Bebouwing is mogelijk mits deze 
qua verschijningsvorm, functie en aantrekkingskracht een toegevoegde waarde 
heeft voor de buurt en de stad. Er is niet veel ruimte. Aangenomen dat de 
bestaande bomen niet gekapt mogen worden, blijft er nog minder ruimte over. 
Een technische oplossing kan het mogelijk maken dichter bij de boom te 
bouwen.
Deze plek langs het Spaarne is altijd al uniek geweest. Bij ontwikkeling blijft dit 
het uitgangspunt. Als er naar een aansluiting in de directe omgeving wordt 
gezocht dient de naastgelegen houten loods als referentie.
De bebouwing heeft als doel de achterkanten een gezicht te geven. Daarbij 
dient rekening te worden gehouden met de woonbebouwing ten westen en de 
woonfunctie op de verdieping ten zuiden van de plek. Het zijn deze 
randvoorwaarden die de oppervlakte en de hoogte van het toekomstige volume 
bepalen. De rooilijn is bepaald door een geleidelijke overgang van de 
achtergevel van de houtloods en de zijgevel van de woonbebouwing aan de 
Vissersbocht.
De functie moet bijdragen aan een aangename openbare ruimte langs het 
Spaarne. Doortoevoeging van functies zal de sociale controle vergroot worden. 
De gemeente is al enkele jaren bezig het recreatief gebruik van het Spaarne te 
vergroten. Verbetering van de inrichting van de oevers is hier een onlosmakelijk 
een onderdeel van. Met name door de aanwezigheid van het Spaarne kan in de 
Visserbocht gedacht worden aan publiekstrekkende functies die een relatie 
hebben met het water. Te denken valt aan nautische en recreatieve 
voorzieningen en uitspanning met terras aan het water (water gelieerde horeca 
zoals onder andere een koffie-/theehuis, ijssalon, croissanterie, lunchroom, 
dagcafé. dagrestaurant).
Het gebied is omsloten door achterkanten van bebouwing. Met komst van meer 
publiek zal de sociale veiligheid vergroot worden. De publieksaantrekkende 
functie moet echter beperkt zijn zodat de leef-, werk-, en woonkwaliteit niet 
onevenredig aangetast wordt van andere gebruikers.
De functie dient gecombineerd te worden met de passantenligplaatsen. Zo 
mogelijk moet de functie de sanitaire voorzieningen tbv de pleziervaart 
fasciliteren.

Functionele randvoorwaarden Vissersbocht
• Behoudt recreatieve wandelroute langs het Spaarne
• Vergroten recreatief gebruik van het Spaarne door toevoeging van een 

recreatieve functie icm een lichte horeca categorie
• De functie moet de sociale veiligheid van het gebied vergroten
• De functie mag geen extra verkeer aantrekken
• Gestreefd wordt sanitaire voorzieningen tbv pleziervaart te combineren
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