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Het college van burgemeester en wethouders besluiten 

1. Het definitieve terrasseninrichtingsplan Turfmarkt (gevelzijde) vast te stellen 

conform de plattegrond in bijlage 1. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Van 4 augustus 2016 tot 4 augustus 2017 is een proef gehouden met een groter 

terrassenoppervlak op het westelijke trottoir van de Turfmarkt en een gewijzigde indeling 

(schuin in plaats van haaks op de gevel). De evaluatie van de proef was positief: de terrassen 

verlevendigen de Turfmarkt en verhogen de omzet van de horecaondernemers. Nadeel is de 

geluidsoverlast in de late uren bij omwonenden. Het definitieve  terrasseninrichtingsplan kan 

nu worden vastgesteld met de bijbehorende algemene en specifieke terrasregels. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het definitieve terrasseninrichtingsplan Turfmarkt (westzijde) vast te stellen conform 

de plattegrond in de bijlage 1. 
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3. Beoogd resultaat 

Het college wil de toeristische aantrekkelijkheid vergroten en een goed ondernemersklimaat 

scheppen. Tevens wil het college recht doen aan de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. 

 

4. Argumenten 

1. Het voorstel sluit aan op de programmabegroting 

Het terrasseninrichtingsplan Turfmarkt draagt bij aan programma 4.1 duurzame stedelijke 

vernieuwing, omdat het de bestaande kwaliteiten van het centrum versterkt. Het 

terrasseninrichtingsplan Turfmarkt is goed voor het ondernemersklimaat en het toerisme. 

 

2.Het voorstel past binnen het geldende beleid 

Dit terrasseninrichtingsplan past binnen de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, commissie 

Ontwikkeling d.d. 1 september 2012) . Bij de herinrichting van de Turfmarkt in 2012 is een 

ruim trottoir aangelegd, dat plaats biedt voor terrassen. 

 

3.Het voorstel heeft voldoende draagvlak  

De meeste bewoners hebben ingestemd met de terrassen, maar hebben wel zorgen over de 

geluidsoverlast van de terrassen in de late uren. De bewoners zijn geïnformeerd over hoe zij 

geluidsoverlast kunnen melden bij de gemeente en de politie.  

De ondernemers zijn enthousiast over de terrassen. 

De plaatsing van de terrassen schuin op de gevel in plaats van haaks op de gevel (zoals 

gebruikelijk is) heeft het gewenste gevolg, namelijk dat de naastgelegen winkeletage in het 

zicht blijft. 

Het voorgaande  is aanleiding om nu het definitieve terrasseninrichtingsplan vast te stellen. 

 

4.Het terrasseninrichtingsplan vermindert de bureaucratie 

De ondernemers hoeven geen terrasvergunning aan te vragen. 

Het inrichtingsplan legt de beschikbare terrasruimte vast. De horecaondernemers verdelen 

jaarlijks onderling zelf de beschikbaar gestelde terrasruimte en leggen deze verdeling via een 

plattegrond ter goedkeuring aan de gemeente voor. Dit vormt tevens de basis voor de 

precarioheffing. 

 

5.Om overlast te voorkomen en de ruimtelijke kwaliteit te bewaken gelden specifieke 

terrasregels 

Naast de algemene terrasregels gelden voor de Turfmarkt specifieke regels om overlast te 

voorkomen en de ruimtelijke kwaliteit te bewaken: 

1. Het terras mag tot 23.00 uur in gebruik zijn als terras, het terrasmeubilair moet uiterlijk 

om 23.00 uur opgeslagen zijn; 

2. In de nachtperiode mag het terrasmeubilair gebundeld opgeslagen worden op een door de 

gemeentelijke handhaving aangewezen plek, met een zeil erover heen en een kabel erom 

heen, zodanig dat passanten er niet meer op kunnen zitten of liggen. In de maanden dat 

het terras niet dagelijks wordt gebruikt moet het terrasmeubilair in ieder geval ’s nachts 

inpandig worden opgeslagen;  

3. Geen terrassen bij zogenaamde natte horeca (horeca die hoofdzakelijk drank schenkt); 

4. De horeca-ondernemers voorkomen overlast in de vorm van geluid en rommel; 

5. De horeca-ondernemers stimuleren hun klanten gebruik te maken van het fietsvak en de 

fietsenrekken; 

6. De opstelling van de terrassen alleen zoals ingetekend op de plattegrond (bijlage 1). 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/financiele-stukken/deel-1-nota-ruimtelijke-kwaliteit.pdf
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6. Fietsparkeren 

Voor bezoekers is op verzoek van de ondernemers een extra fietsparkeervak gemaakt. Hier 

plaatsen we geen fietsenrekken om te voorkomen dat de rekken vol komen te staan met lang 

geparkeerde fietsen van bewoners. 

 

7.Financiën 

Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Horeca-ondernemers willen terras voeren tot sluitingstijd 

De ondernemers hebben een economisch belang om terrassen tot aan sluitingstijd te kunnen 

voeren: door de week tot 0.30 uur en op vrijdag- en zaterdagnacht tot 1.00 uur. Er is echter 

veel overlast geweest van het terras met name in de late uren. Dit is gebleken uit meldingen 

bij Handhaving, Programma- en Gebiedsmanagement en de politie. Er is tijdens de 

proefperiode een spoedoverleg over de overlast georganiseerd.  

Het gaat om geluidsoverlast van de bezoekers en van het opruimen van de terrassen. 

Geluidsoverlast in de nachtelijke uren vormt een ernstige inbreuk op de woonomgeving. 

 

Voor de terrassen even noordelijker langs de Spaarne-oever geldt dat ze voor 23.00 uur 

opgeruimd moeten zijn. Dit is gedaan op verzoek van de bewoners om geluidsoverlast te 

voorkomen. Dit regime wordt ook van toepassing op de Turfmarkt. 

Ook voor de handhaving is een uniforme opruimtijd van terrassen langs de Spaarneoever in 

het centrum gewenst. Uniform beleid is ook beter uit te leggen. 

 

Overlast en handhaving 

Terrassen geven levendigheid, maar ook snel overlast in een woonomgeving. De 

ondernemers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de naleving van de afspraken, 

het bewaken van een goede relatie met de omgeving en het zorgdragen voor de leefbaarheid 

van hun omgeving. Daarnaast is de gemeentelijke handhaving verantwoordelijk voor het 

toezicht op de naleving van de regels en zal zo nodig optreden.  

 

6. Uitvoering 

Ter aanduiding van de maximaal toegestane terrasruimte worden terraspinnen in het trottoir 

geslagen. De vrije ruimte voor voetgangers is 2.8 meter aan de huizenzijde en 2.7 meter ten 

opzichte van het fietspad. 

Handhaving zal actief handhaven op het terrasseninrichtingsplan Turfmarkt. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Plattegrond definitief terrasseninrichtingsplan Turfmarkt. 


