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Terrassen inrichtingsplan Spaameoever

Geachte leden.

Een van de prettigste plekjes in de Haarlemse binnenstad is de waterkant aan het 
Spaame. Vanaf de eerste zomerse dag zijn de terrassen daar druk bezet. Aan de 
Spaameoever is mimte voor extra terrassen.

De vorig jaar opgerichte straatvereniging Spaame Boulevard, bestaande uit 
ongeveer 50 ondernemers, heeft de gemeente verzocht om de terrassen langs de 
westelijke oever van het Spaame uit te breiden. Ook individuele ondernemers 
hebben het verzoek ingediend voor uitbreiding van hun terras aan het Spaame.

De gemeente ziet kansen om de toeristische aantrekkelijkheid van het Spaame te 
vergroten. Deze kansen zijn vastgelegd in beleidsstukken zoals het Spaameplan, de 
kansenkaart watertoerisme en de nota Lastenverlichting beleidsregels 2011 
horecaterrassen. In de nota Terrassen langs het Spaame wordt tevens gesproken 
over een proef.

Langs de Spaameoever is veel onbenutte mimte aanwezig, vooral daar waar direct 
tegenover deze plekken geen horecazaak gevestigd is. Met een proef willen we de 
mogelijkheid geven aan een naastgelegen horecazaak om de onbenutte mimte langs 
de oever in gebmik kan nemen als terras.

De gemeente heeft een terrassen inrichtingsplan gemaakt waar zij mogelijkheden 
ziet voor extra terrassen (zie de bijlagen). Daarbij is gekeken naar de breedte van 
de oever, het aanwezige straatmeubilair (bankjes en ondergrondse afvalcontainers), 
de verkeersveiligheid en de helling van de oever. Aan de ondernemers is gevraagd 
om samen een verdelingsplan te maken, waarop zij aangeven wie welke extra 
mimte als terras wil exploiteren.
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Op 4 april 2016 is overleg gevoerd met de betrokken ondernemers, bewoners en 
belangenorganisaties over de vormgeving van de proef. De belangrijkste punten die 
uit het overleg naar voren zijn gekomen:

• Terrassen moeten uiterlijk om 23.00 leeg zijn:
• Geen terrassen bij de natte horeca, die als kernactiviteit drank schenken heeft;
• Horecaondernemers moeten overlast tegengaan (geluid, rommel);
• Zoek praktische oplossingen voor het fietsparkeren;
• Zorg voor een mooie uitstraling van de terrassen;

Tijdens de proef gelden dezelfde algemene terrasregels. Op 14 april is een schouw 
gepland om naar extra mogelijkheden voor fietsparkeren te zoeken. Verschillende 
bewoners, ondernemers en wijkraden doen mee met de schouw.

De proef gaat zo snel mogelijk van start en duurt tot 1 november 2016. Daarna 
volgt een evaluatie met alle belanghebbenden. Daarin nemen we de ervaringen mee 
van omwonenden en ondernemers, het aantal overlastmeldingen en het aantal 
geconstateerde overlastovertredingen. Omdat het niet doenlijk is om alle mogelijke 
scenario’s uit te werken is het niet op voorhand mogelijk om aan te geven wanneer 
de proef geslaagd is. Wel is het zo dat onevenredige overlast zal leiden tot het 
mislukken van de proef.

Bij een positieve evaluatie stelt het college begin 2017 het definitieve terrassen 
inrichtingsplan Spaameoever vast. Daarop wordt formele inspraak verleend.

Met vriendelijke groet,

J. van Spijk
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