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De tijdelijke uitbreiding van de terrassen is toegestaan tot 1 januari 2022. De
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem heeft verlenging van de periode
gevraagd. Besloten is de tijdelijke uitbreiding van terrassen toe te staan tot 1
oktober 2022.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie

Relevante eerdere
besluiten

Collegebesluit Vaststellen tien gouden terrasregels ((2020/517258), zoals
vastgesteld in de collegevergadering van 26 mei 2020
Collegebesluit Verlenging uitbreiding terrassen (2020/833903) , zoals vastgesteld
in collegevergadering van 22 september 2020
Collegebesluit Terrassen in winter (2020/913770) zoals vastgesteld in
collegevergadering van 6 oktober 2020

Besluit College
d.d. 14 december 2021

- Collegebesluit Verlenging periode uitbreiding terrassen tot 1 januari 2022, zoals
vastgesteld in collegevergadering van 13 juli 2021.
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. De periode van de tijdelijke uitbreiding van de terrassen te verlengen tot 1
oktober 2022
de secretaris,
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1. Inleiding
Sinds 1 juni 2020 mogen horecaondernemers tijdelijk hun terrassen uitbreiden vanwege de
coronacrisis. Dit is toegestaan tot 1 januari 2022.
De Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem vraagt om verlenging van deze periode, omdat de
beperkende covid-maatregelen voor de horeca de sector steeds harder raken.
2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
De periode van de tijdelijke uitbreiding van de terrassen te verlengen tot 1 oktober 2022.
3. Beoogd resultaat
Zorgdragen dat de horecaondernemers wat extra inkomsten kunnen genereren om hun
omzetderving tijdens de coronacrisis te verminderen. Duidelijkheid geven over de einddatum van de
tijdelijke terrasverruiming.
4. Argumenten
1. De gemeente wil ruimte bieden aan de horeca om de omzetderving vanwege corona enigszins goed
te kunnen maken.
De gevolgen van de coronacrisis voor de horeca werken nog door. Een verlenging van de tijdelijke
periode van terrasverruiming biedt gelegenheid voor meer inkomsten.
2. Verlenging onder voorwaarden
Aan de verlenging van de tijdelijke uitbreiding van de terrassen verbinden we opnieuw de
voorwaarden, die zijn gesteld in het collegebesluit van 26 mei 2020 inzake het vaststellen van de tien
gouden terrasregels (2020/517258).
Overkappingen en windschermen op vergunningsvrije terrassen en terrasvlonders blijven toegestaan
onder dezelfde voorwaarden als gesteld in het collegebesluit van 6 oktober 2020 inzake de terrassen
in de winter (2020/913770).
3. Het is belangrijk duidelijkheid te geven over de einddatum van de tijdelijke terrasverruiming.
De tijdelijke uitbreiding van de terrassen heeft nadelen. Het beperkt bijvoorbeeld de openbare
ruimte voor de andere gebruikers zoals voetgangers en fietsers en kan tot meer geluidsoverlast
leiden. Ook mensen met een fysieke beperking ondervinden hinder van het extra ruimtebeslag.
Eventueel nadelige gevolgen van de tijdelijke uitbreiding van de terrassen zijn gemakkelijker te
accepteren als er een concrete einddatum is.
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5. Risico’s en kanttekeningen
1. Er is draagvlak, mits de regels worden nageleefd of gehandhaafd.
De wijkraad Binnenstad stelt een verlenging tot 1 april 2022 voor. De wijkraden Vijfhoek, Raaks en
Doelen en Heiliglanden De Kamp hebben geen bezwaren. Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem
en Haarlem Centraal zijn voorstander van verlenging. De meeste partners wijzen op het belang van
een goede handhaving en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers om de
regels na te leven.
Er is geen beeld van hoe individuele bewoners en bezoekers denken over een verlenging van de
periode.
2. Juridische onderbouwing wordt moeilijker.
Een risico is dat het juridisch onderbouwen van het terugdraaien van de tijdelijke terrasverruiming
moeilijker wordt naar mate de terrasverruiming langer duur. De unieke coronacrisis is evenwel een
argument om de uitzonderlijkheid van de situatie aan te geven.
6. Uitvoering
Na het besluit nemen we de volgende acties:
1. Informeren van ondernemers, bewoners en wijkraden over de verlenging van de
terrasuitbreiding;
2. Ook in de nieuwe verlengingsperiode de drukte monitoren en zo nodig bijsturen via mailings
en sociale media;
3. De wekelijkse evaluatie van de 1,5 meter maatregelen in de openbare ruimte gaan door
zolang er coronamaatregelen in de openbare ruimte, winkels en/of horeca gelden.
7. Bijlagen
Geen.
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