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ONDERWERP
Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan “Horeca en terrassen Heemstede”
SAMENVATTING
De voorbereidingen van het bestemmingsplan "Horeca en terrassen Heemstede" zijn
afgerond. Het nieuwe bestemmingsplan versoepelt de vestigingsmogelijkheden voor
horecabedrijven in het centrumgebied van Heemstede en maakt het innemen van terrassen
bij horecabedrijven en ondersteunende horeca rondom winkelgebieden vergunningsvrij.
Het ontwerp van dit bestemmingsplan is voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte.
De raadscommissie heeft op 14 februari 2019 ingestemd met de terinzagelegging daarvan.
Voorgesteld wordt het ontwerp van het bestemmingsplan "Horeca en terrassen Heemstede"
daadwerkelijk ter inzage te leggen.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
- Wet ruimtelijke ordening;
- Besluit ruimtelijke ordening;
- Nota van uitgangspunten horeca en terrassen;
- Visie winkelcentra Heemstede.
Artikel 3.8 van de Wro schrijft de procedure voor de vaststelling van een bestemmingsplan
voor. Daarin is onder meer bepaald dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt
gelegd, waarna gedurende de termijn van zes weken een ieder een zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan kan indienen. De gemeenteraad betrekt de ingediende
zienswijzen bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
BESLUIT B&W
1. Toepassing te geven aan artikel 3.8, lid 1 Wro door middel van het ter inzage leggen
en digitaal beschikbaar stellen van het ontwerp-bestemmingsplan "Horeca en
terrassen Heemstede" en publiceren daarvan, onder meer langs elektronische weg;
2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).
AANLEIDING
Voor het plaatsen van een terras op een trottoir is volgens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een vergunning nodig als het terras niet is toegestaan volgens het
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan “Horeca en terrassen Heemstede” regelt op het
grondgebied van Heemstede op een goede en eenduidige wijze de terrassen bij horeca en
winkels met ondersteunende horeca. Op basis van de APV is, mits wordt voldaan aan een
aantal voorwaarden, al geen vergunning nodig voor een terras. Door terrassen nu in een
bestemmingsplan toe te staan hoeft ook via de Wabo geen vergunning meer aangevraagd te
worden. Dat is goed voor het verminderen van regeldruk. Het nieuwe bestemmingsplan is
ook een goed moment om maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van de Winkelvisie
Heemstede 2017 op te nemen, zoals het loslaten van het maximumstelsel voor
horecabedrijven in het centrumgebied.
NB.
In het uitvoeringsprogramma is tevens het creëren van een ontmoetingsplek bij de IJzeren
Brug opgenomen. In de ontwerpfase is echter gebleken dat voor dit plan geen draagvlak bij
de betrokken partijen (omwonenden en exploitant van het beoogde terras) aanwezig was.
Hierop is besloten dit programmaonderdeel te schrappen.

MOTIVERING
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Gekozen instrument: een parapluregeling
In de periode 2009 – 2013 is het merendeel van de bestemmingsplannen in Heemstede
geactualiseerd. Omdat terrassen in die bestemmingsplannen geregeld moeten worden en
omdat de plannen nog niet toe zijn aan actualisatie, is gekozen om een bestemmingsplan
voor het gehele grondgebied vast te stellen. Dit geldt alleen niet voor het bestemmingsplan
Centrum en omgeving’, waarin wel in de bestemming ‘Verkeer’ al terrassen geregeld zijn.
Een thematisch bestemmingsplan dat voor het gehele grondgebied geldt wordt ook wel een
paraplubestemmingsplan of parapluplan genoemd. Dit parapluplan wijzigt slechts op
onderdelen de vigerende bestemmingsplannen, zoals in het parapluplan is omschreven en
laat de bestemmingsplannen voor het overige ongewijzigd.
Procedure
Voordat de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt, legt het college een
ontwerpbestemmingsplan ter inzage zodat een ieder hierop kan reageren. Ook vindt over
het op te stellen bestemmingsplan vooroverleg plaats met diverse diensten. Dit voorstel
betreft het ter inzage te leggen ontwerpbestemmingsplan. De resultaten van het vooroverleg
staan onder het kopje “participatie en communicatie”.
Algemeen uitgangspunt: terrassen in de verkeersbestemming
In een bestemmingsplan kan een terras op twee manieren worden toegestaan. Dat kan door
binnen de regels van een bepaalde bestemming, zoals ‘Verkeer’, toe te staan dat de
aangewezen gronden worden gebruikt voor terrassen. Het kan ook door op de verbeelding
(plankaart) specifiek locaties aan te duiden waarbinnen terrassen zijn toegestaan. Dit is dan
een functieaanduiding binnen een bestemming. Die aanduiding kan op perceelniveau, maar
ook voor onder meer een hele straat of wijk. In beide situaties moet vaststaan dat de
planologische regeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Dat wil
zeggen dat er ter voorkoming van overlast voldoende waarborgen in het plan aanwezig zijn
dat omwonenden daarop een beroep kunnen doen.
Centrumgebied
De Binnenweg en Raadhuisstraat worden gezien als het centrumgebied van Heemstede. Op
deze straten vindt concentratie van horeca en detailhandel plaats. De gronden en
bouwwerken op de percelen in deze straten zijn volgens het bestemmingsplan “Centrum en
omgeving” bestemd voor ‘Centrum-1’. Op de begane grondverdieping van de gebouwen op
de percelen mogen diverse niet-woonfuncties worden beoefend, met dien verstande dat het
aantal horecabedrijven is gelimiteerd. In de planregels van het bestemmingsplan “Centrum
en omgeving” is hierover bepaald:
“De voor Centrum- 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
horecabedrijven - categorie 1, met dien verstande dat het totale aantal vestigingen, inclusief
de vestigingen, als bedoeld onder h., niet meer bedraagt dan 23;”
De begane grondverdieping mag ook worden gebruikt voor winkels met ondersteunende
horeca. Het bestemmingsplan bepaalt hierover:
“Voor de omvang van een beperkte horecavoorziening gelden de volgende regels:
a. de bruto vloeroppervlakte voor het gebruik ten behoeve van een beperkte
horecavoorziening mag ten hoogste 50 % van de bruto vloeroppervlakte van de betreffende
detailhandelvestiging (inclusief de horecavoorziening) bedragen;
b. het aantal zitplaatsen ten behoeve van het horecagedeelte mag niet meer bedragen
dan 16.”
Het bestemmingsplan staat toe dat het aantal zitplaatsen ook buiten het perceel worden
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ingenomen.
In de praktijk is het maximumstelsel als belemmerend voor de marktwerking gebleken.
Daarnaast is het een moeilijk te hanteren instrument gebleken omdat het college voor het
bijhouden van het aantal aanwezige horecabedrijven vooral afhankelijk is van de meldingen
vanuit de ondernemers en aanvragers. Dat maakt dat de terrassen in beginsel overal binnen
de bestemming ‘Verkeer’ mogelijk zijn, behoudens de beperkingen in openbare ruimte en de
eis voor voldoende vrije doorloopruimte.
Jan van Goyenstraat / Zandvoortselaan West
Voor de winkelgebieden Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan west wordt ook op de
bestemming ‘Verkeer’ mogelijk gemaakt dat terrassen bij horeca en beperkte
horecavoorzieningen worden geplaatst. Anders dan in het centrumgebied kan een terras
daarbij alleen worden ingenomen als via de aangrenzende bestemming horeca of beperkte
horecavoorzieningen toestaat. Dat wordt per individueel geval bepaald en eventueel
toegestaan door gebruik te maken van een afwijkingsbevoegdheid. Ook hier geldt dat er
voldoende doorloopruimte beschikbaar moet zijn.
Overige gebieden in Heemstede
Door te werken met een specifieke gebiedsaanduiding (zonering) voor de terrassen buiten
de hiervoor genoemde winkelgebieden blijven de mogelijkheden voor terrassen beperkt tot
de bestaande (vergunde) locaties met horeca en beperkte horecavoorzieningen, waarvan de
ruimtelijke inpasbaarheid is aangetoond. Het kan echter voorkomen dat er een nieuwe
horecagelegenheid zich buiten de gezoneerde gebieden vestigt. In beginsel zal in die
situatie voor dat perceel ook een planologische procedure gevolgd moeten worden om de
bestemming te wijzigen. In dat geval kan eveneens de bestemming van de aangrenzende
gronden worden gewijzigd ten behoeve van een terras.
In het bestemmingsplan wordt in de regels een afwijkingsbevoegdheid worden opgenomen,
zodat te allen tijde kan worden volstaan met een “lichte” omgevingsvergunning die de
reguliere procedure doorloopt (dus niet de uitgebreide procedure waarbij een verklaring van
geen bedenkingen van de raad nodig is). Daarbij kunnen dan ook beleidsuitgangspunten
voor terrassen in de afwijkingsregels worden opgenomen, zodat vooraf duidelijk is in welke
gevallen een terras kan worden toegestaan.
Goede ruimtelijke ordening
Een bestemmingsplan moet voldoen aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening.
Bij een specifiek bestemmingsplan, zoals het onderhavige, vindt de beoordeling aan dat
criterium voornamelijk plaats door te toetsen op het aspect “bedrijven en milieuzonering”.
Hierbij is van belang dat een goede afstemming plaatsvindt tussen bedrijvigheid en
gevoelige functies zoals woningen en zorgfuncties.
Het parapluplan heeft tot doel om veelal bestaande terrassen een positieve bestemming in
een bestemmingsplan te geven. In werkelijkheid zijn al op de meeste percelen waarvoor het
plan terrassen positief bestemd terrassen ingenomen. Verondersteld mag worden dat
omwonenden de reuring daarom al even gewend zijn. Desondanks moet bij het opnemen
van een positieve bestemmingsregeling beschouwd worden in hoeverre de terrassen zich
verhouden tot een goed woon- en leefklimaat.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt de gemeente de VNG-uitgave
"Bedrijven en Milieuzonering" uit 2009. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele
reeks van milieubelastende activiteiten richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van
milieugevoelige functies zoals woningen. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Voor horecafuncties als restaurants,
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cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, cafés en bars wordt in de VNGuitgave een richtafstand van 10 meter aangehouden. Deze afstand geldt zowel voor geur
(restaurants) als voor geluid. De afstand van 10 meter geldt als richtafstand voor horeca in
een "rustige woonwijk". Voor de winkelgebieden, waar een combinatie van verschillende
functies voorkomt en niet direct als een rustige woonwijk kan worden beschouwd, wordt van
gemengde omgeving uitgegaan. Omdat de hiervoor bedoelde horecabedrijven in
milieuklasse 1 vallen, betekent dit een lagere milieuklasse waardoor een richtafstand van 0
meter mag worden aangehouden. Een terras in aansluiting op een woonperceel is in een
centrumgebied daarmee acceptabel.
Daarnaast zijn de terrassen op de meeste locaties gelegen bij ondersteunende horeca,
zodat de winkeltijden hier van toepassing zijn. Dit betekent dat er redelijkerwijs van uit mag
worden gegaan dat na 22.00 uur en op zondag geen hinder plaatsvindt. Ten slotte kan
worden opgemerkt dat via de APV nadere eisen aan terrassen gesteld kunnen worden, zo
ook voor openingstijden. Maatwerk is hier mogelijk.
Geconcludeerd mag worden dat het plan vanuit het oogpunt van milieuzonering uitvoerbaar
is.
Overigens is in het bestemmingsplan “Centrum en omgeving” weliswaar een beperking
opgelegd voor het aantal horecavestigingen, maar zijn het binnen het gehele centrumgebied
horecavestigingen toegestaan. Bovendien zijn binnen het gehele centrumgebied beperkte
horecavoorzieningen toegestaan. Voor wat betreft de ruimtelijke onderbouwing van deze
maatregel kan daarom verder worden volstaan met een verwijzing naar de ruimtelijke
onderbouwing van het bestemmingsplan “Centrum en omgeving”.
Beleid voor plaatsing en inrichting van terrassen
Voor heel Heemstede zijn in de APV nadere regels voor (o.a.) terrassen opgenomen. Hieruit
volgen voor terrassen eisen ten aanzien van de vrije doorloop maar verder geen andere
eisen zoals die voor kwaliteit of met betrekking tot de omvang van het terras. Voor het
centrumgebied (Raadhuisstraat-Binnenweg) zijn in 2012 bovendien nadere regels gesteld
voor terrassen. In deze regeling zijn wel verscheidene eisen opgenomen voor terrassen.
Deze regelen de dimensionering, verschijningsvorm (materiaal, detaillering, kleur) en
toegestaan terrasmeubilair, maar bijvoorbeeld ook dat terrassen van het ontmoetingsplein
verwijderd kunnen worden als voor het gebruik van het ontmoetingsplein een
evenementenvergunning is verleend.
Vanuit het oogpunt van uniformiteit zal aan een voorstel worden gewerkt om de nadere
regels voor terrassen, behorende bij artikel 2.10 van de APV, voor het gehele grondgebied
gelijk te trekken. De terrasregels van het centrumgebied worden dan ook voor het overige
grondgebied ingesteld, zodat aan de dimensionering en uitstraling van de terrassen dezelfde
eisen worden gesteld. De eis van een vrije doorloopruimte van 1,5 meter voor terrassen
buiten het centrumgebied (2,0 meter in het centrumgebied) blijft wel hetzelfde. Overigens
zijn de belangrijkste nadere regels opgenomen in de Nota van uitgangspunten en als
zodanig reeds betrokken bij de inspraak.
FINANCIËN
Met dit bestemmingsplan zijn geen uitvoeringskosten gemoeid. Wel ontstaat door het
vaststellen van het bestemmingsplan een grondslag voor planschade. De risico’s op
planschade zijn beperkt en veelal onderdeel van het normaal maatschappelijke risico dat
iedere inwoner draagt.
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PLANNING/UITVOERING
Na behandeling in de commissie Ruimte zal het ontwerp van het bestemmingsplan "Horeca
en terrassen Heemstede" door het college met inachtneming van de zienswijze van de
commissie worden vastgesteld en gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Vervolgens
worden alle zienswijzen verzameld en voor zien van een reactie. Indien er aanpassingen
aan het plan moeten worden gedaan zullen deze worden doorgevoerd. Vervolgens zal het
plan aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. De verwachting is dat dit in juni 2019
zal gebeuren.
Jan-apr
‘18

Feb ‘19

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Nota van uitgangspunten
Ontwerp-bestemmingsplan
Zienswijzeperiode
Bestemmingsplan
Beroepstermijn
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Vooroverleg
Het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat voor het vaststellen van een
bestemmingsplan relevante overheidsdiensten worden geraadpleegd. Het Rijk heeft
aangegeven alleen bij bestemmingsplannen die nationale beleidsdoelen kunnen
beïnvloeden voorafgaand overleg nodig is. Daarom is alleen een kennisgeving richting
provincie en het hoogheemraadschap gegaan. Beide overlegpartners hebben geen
aanleiding gezien om te reageren.
Inspraak nota van uitgangspunten
Bij de vaststelling van het “Uitvoeringsprogramma Visie winkelcentra Heemstede” op 1 juni
2017 heeft de raad reeds ingestemd met de uitgangspunten voor het bestemmingsplan en
besloten deze via een uitgangspuntennotitie vooruitlopend op deze bestemmingsplanprocedure in de inspraak te brengen. De uitgangspuntennotitie is op 5 oktober 2017
behandeld in de commissie Ruimte.
De voorzitter van de commissie heeft daarin geconcludeerd:
“Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie geeft aan voor de verruiming te
zijn, maar dat het stuk duidelijker geschreven moet worden, voordat het de inspraak in kan.
De PvdA pleit voor het organiseren van een bewonersavond. HBB wenst een limiet op de
horeca-uitbreiding.
Toezeggingen:
· wethouder Nieuwland zegt toe van te voren na te denken een arbiterrol bij
conflictsituaties.
· wethouder Nieuwland zegt toe het stuk aan te passen voordat het de inspraak gaat.”
Op 20 februari 2018 heeft het college besloten de nota van uitgangspunten ter inzage te
leggen overeenkomstig de besluitvorming over het “Uitvoeringsprogramma Visie
winkelcentra Heemstede”. Ten aanzien van de toezeggingen is het volgende afgewogen:
“Toezegging 1
Het stuk is conform toezegging aangepast en vereenvoudigd.
Toezegging 2
De gemeente heeft een toezichthoudende rol als het gaat om de ingebruikname van
openbare grond voor terrassen. In geval van conflictsituaties is ook een bemiddelende rol
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voor de gemeente weggelegd, als de regels geen duidelijkheid bieden. Juist in het geval van
deregulering is het van belang in geval van conflicten er als overheid te zijn. Daarbij hoeft de
oplossing niet altijd vanuit de gemeente te komen, maar kan ook door informeel overleg een
oplossing vanuit de partijen gevonden worden.”
In de periode dat bewoners en bedrijven konden reageren is door de WCH en één
huishouden van die gelegenheid gebruik gemaakt. De WCH stemt in met de uitgangspunten
maar heeft enkele voorwaarden voor de uitvoering. Het echtpaar dat bezwaar heeft tegen
het bestemmingsplan woont nabij de Jan van Goyenstraat en het bezwaar richt zich met
name op de veranderende omgeving van in hun ogen woongebied naar horecagebied.
Hoewel deze vrees wordt begrepen, bestaat er gezien de mogelijkheden in het
bestemmingsplan niet direct een kans dat het aantal horecagelegenheden toeneemt. Wel
kan er meer reuring in de Jan van Goyenstraat ontstaan. Behoud en ontwikkeling van
winkelgebieden is een belangrijk beleidsuitgangspunt voor de gemeente. In de
belangenafweging prevaleert daarom dat zwaarder wegend algemene belang.
De inspraakreacties zijn uitvoeriger behandeld in een nota, die als bijlage aan dit voorstel is
gehecht.
Communicatie
- Degenen die hebben gereageerd op de nota van uitgangspunten worden per brief
op de hoogte gesteld van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan en
de start van de termijn voor het indienen van zienswijzen;
- De terinzagelegging wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en in
HeemstedeNieuws;
- Daarnaast wordt in HeemstedeNieuws en via een persbericht een algemene
aankondiging van de ter inzagelegging gedaan om inwoners hierop te attenderen;
- Tijdens de periode van ter inzagelegging zal een inloopavond worden gehouden.
DUURZAAMHEID
nvt
BIJLAGEN
kenmerk: 704486 onderwerp: collegevoorstel Voornemen ter inzage leggen
ontwerp-bestemmingsplan 'Horeca en terrassen Heemstede'
d.d. 29-1-2019, incl. bijlagen;
kenmerk: 714699 onderwerp: regels ontwerpbestemmingsplan
kenmerk: 714700 onderwerp: toelichting ontwerpbestemmingsplan
kenmerk: 710458 onderwerp: verbeelding ontwerpbestemmingsplan
kenmerk: 710459 onderwerp: verbeelding deelgebieden ontwerpbestemmingsplan
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