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Haarlem, 28 juni 2022 
 
 
Onderwerp: grotere terrassen   
Uw referentie: PG/2022/810422 
 
 
Geachte heer Wienen,  
  
In de afgelopen 2,5 jaren heeft KHN Haarlem veel met u gesproken over het creëren van ruimte voor 
inwoners en bezoeker van Haarlem op terrassen. Dit heeft geleid tot veel mooie initiatieven en extra 
ruimte voor terrassen. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn en u over 
complimenteren. Gezien de omstandigheden en tevens zomerse temperaturen is daar de afgelopen 
jaren goed gebruik van gemaakt. Inmiddels is er een maatschappelijke behoefte ontstaan bij de burger 
aan ruimte, buitengevoel en comfort, die behoefte van de burger behoeft aandacht. 
 
Horecaondernemers zijn bij het inrichten van hun bedrijven en bedrijfsvoering volgers van de behoefte 
van de mens. Enerzijds ligt de passie bij de ondernemers en hun medewerkers om dit voor elkaar te 
krijgen en anderzijds wordt hun bedrijf daar succesvoller van. Succesvolle bedrijven kunnen investeren 
in kwaliteit, comfort en moderne milieuvriendelijke duurzame bedrijfsprocessen en zo krijgen we een 
mooie win-win situatie. 
 
In de loop der jaren is de binnenstad van Haarlem op plekken autoluw en op plekken autovrij gemaakt 
en dat heeft veel extra ruimte voor de inwoners en bezoekers van Haarlem opgeleverd. De kwaliteit van 
de buitenruimte is hierdoor toegenomen en het verblijfsklimaat voor bezoekers en inwoners van 
Haarlem staat op een hoger plan. 
 
In uw brief van 7 juni schrijft u dat u bereid bent om buiten het beschermd stadsgezicht te kijken of er 
een permanente verruiming van de terrasafmeting mogelijk is, met inachtneming van voldoende 
voetgangersruimte, ruimtelijke kwaliteit, etc. De horeca in Haarlem is erg blij met uw opstelling en 
begrijpt en respecteert de visie en mening van de gemeente hierin. Een veilige omgeving voor 
bezoekers aan de horeca is van groot belang. 
 
U noemt het beschermd stadsgezicht voor het centrum als reden om in dat gebied geen extra 
terrasruimte beschikbaar te stellen. Uit uw brief kunnen wij niet opmaken waarop u dat baseert. Wat 
houdt beschermd stadsgezicht in? Vallen de bestaande terrassen en bijvoorbeeld nieuwe terrassen 
aan het Spaarne en de Oude Groenmarkt daar wel of niet onder? In welke orde van grootte spreken we 
als we het hebben over ‘beschermd stadsgezicht’ in relatie tot de terrassen? Zijn er oppervlaktes 
vastgesteld? 
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Zoals u merkt zijn er vragen over uw brief en wij zouden het op prijs stellen als we hier het gesprek over 
kunnen aangaan om beter met elkaar af te stemmen wat er wel mogelijk is binnen bestaande kaders en 
eventueel aan te passen kaders. Punten waar we het graag over willen hebben als het gaat om 
terrassen zijn: 
 

- Nu er geen verkeer meer in de binnenstad is kan het publiek over de straten lopen, er is extra 
ruimte gecreëerd. 

- Om het beeldkwaliteitsplan in stand te houden zouden we nog eens naar het terrassenbeleid 
kunnen kijken, voldoet dit nog aan de wensen en eisen van deze tijd? 

- Inwoners en bezoekers van Haarlem hebben behoefte aan meer ruimte om zich heen, onder 
andere bij het gebruik maken van de Haarlemse terrassen. Nu het verkeer uit de binnenstad is 
verdwenen is die ruimte voldoende gerealiseerd. 

- Duidelijke kaders en richtlijnen voor terrassen zijn wenselijk, hoe kunnen we daar gezamenlijk 
invulling aan geven? 

- Wat is exact de relatie tussen terrassen en ‘beschermd stadsgezicht’? Zijn hier concreet zaken 
over vastgelegd? 

- Het is een misverstand om er vanuit te gaan dat extra terrasruimte alleen maar ten goede komt 
aan het succes van de ondernemer. Door invulling te geven aan de wensen en behoeften van 
de Haarlemse inwoners en meer terrasruimte te creëren zal het woon- en leefgenot toenemen, 
een doelstelling die altijd voor verbetering vatbaar is. 

- Terrassen worden met name in de maanden geëxploiteerd die daar het meest geschikt voor 
zijn, in de koudere nattere maanden is minder behoefte aan extra terrasruimte. 

 
En er is meer …   
KHN realiseert zich goed dat niet elke horecaondernemer is geholpen met de extra terrasruimte en 
ruimere exploitatie mogelijkheden van terrassen. Niet ‘iedere’ ondernemer kan ‘overal’ van profiteren, 
niet ‘iedere’ ondernemer zal dat willen, wij benadrukken graag nog eens de betrekkelijkheid van 
bepaalde verruiming en/of mogelijkheden, zolang daar voornamelijk alleen voordelen aan zitten zou de 
realisatie hiervan voorop moeten staan. 
 
Wij vragen u om een inhoudelijk gesprek te voeren over de terrassen waarin genoemde punten grondig 
aan de orde komen, om zo een mooier, sfeervoller en beter Haarlem te werken. 
  
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van KHN Haarlem, Koninklijke Horeca Nederland 
 
 
 
 
 
Gijs Brands 
voorzitter 


