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UITGANGSPUNTEN BESTEMMINGSPLAN ‘HORECA EN 

TERRASSEN HEEMSTEDE’ 

 

Waarom deze nota van uitgangspunten? 

Voor het plaatsen van een terras op een trottoir is volgens de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning nodig als het terras niet volgens 

het bestemmingsplan is toegestaan. De gemeenteraad wil daarom een nieuw 

bestemmingsplan opstellen waarbij op het grondgebied van Heemstede de 

terrassen bij horeca en ondergeschikte horeca op een goede en eenduidige wijze 

zijn opgenomen. Op basis van de APV is geen vergunning nodig voor een terras, 

mits het terras aan de voorwaarden voldoet. 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. 

 

Wat verandert er door het bestemmingsplan? 

 

Binnen de begrenzing van de grotere winkelgebieden Binnenweg/Raadhuisstraat, 

Jan van Goyenstraat, en Zandvoortselaan West zijn terrassen toegestaan op de 

bestemming ‘Verkeer’ bij de percelen waar de bestemming horeca en detailhandel 

toestaat. Het maximumstelsel voor horecabedrijven binnen het centrumgebied 

(Binnenweg/Raadhuisstraat), nu 23, wordt in het nieuwe bestemmingsplan 

losgelaten. Bij de IJzeren Brug wordt een ontmoetingsplek gefaciliteerd. 

 

Bij de kleinere winkelgebieden de Camplaan, de Glipper Dreef (thv 131), de 

Valkenburgerlaan, het Wilhelminaplein en de Zandvoortselaan Oost en bij solitaire 

horeca zoals de Konijnenberg, Het Oude Slot en landgoed Groenendaal worden 

alleen terrassen toestaan bij de bestaande winkel- en horecamogelijkheden.  

 

De begrenzingen zijn op de kaarten bij deze notitie inzichtelijk gemaakt.  

 

Voor het overige worden geen nieuwe terrassen toegestaan. Bij nieuwe 

terrasaanvragen is er doorgaans ook sprake van een functiewijziging van het 

aangrenzende gebouw. Een integrale afweging vindt dan plaats. In het 

bestemmingsplan zullen de voorwaarden voor een terras worden opgenomen, 

waaraan een aanvraag kan worden getoetst. Dit zijn voorwaarden die het woon- en 

leefklimaat van omwonenden beschermen, zoals dat terrassen in uitsluitend 

woonstraten in beginsel niet zijn toegestaan.  
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Waar moeten terrassen aan voldoen?  

 

Als een terras op basis van het bestemmingsplan is toegestaan hoeft er geen 

vergunning meer aangevraagd te worden. Er worden wel algemene eisen aan een 

terras gesteld, waar de exploitant aan moet voldoen en waar de gemeente op 

toeziet. 

 

Belangrijk is dat terrassen de veilige en vlotte doorstroming van het 

voetgangersverkeer niet mogen belemmeren. Een minimale doorloopruimte moet 

daarom altijd worden vrijgehouden. Voor het centrumgebied, bestaande uit 

Binnenweg, Binnendoor, IJzeren Brug en Raadhuisstraat, geldt een minimale 

doorloopruimte van 2,0 meter. Voor alle overige locaties is de minimale 

doorloopruimte 1,5 meter.  

 

Daarnaast moeten terrassen aan de volgende inrichtingseisen voldoen: 

 Terrassen zijn uitsluitend toegestaan waar de ruimte dat toelaat. 

Hoofdvoorwaarde daarbij is dat op alle trottoirs en voetgangerszones een 

obstakelvrije zone moet worden aangehouden van ten minste 2,0/1,5m 

(0,9 m bij bomen, lichtmasten en verkeersborden). 

 Een combinatie van gevel- en eilandterras is mogelijk, mits tussen beide 

terrasvormen een vrije loopruimte van minimaal 2,0 m gegarandeerd is. 

 Terrassen mogen niet belemmerend of gevaarlijk zijn voor 

hulpdienstvoertuigen en winkelend publiek. 

 Overkappingen zijn niet toegestaan (uitgezonderd luifels bij 

gevelterrassen). 

 Een gevelterras mag ten hoogste de lengte van de eigen gevel beslaan en 

mag niet verder dan 1 m voor de gevel uitsteken. 

 Een eilandterras mag alleen in de recht voor de betreffende vestiging 

gelegen zone zijn gelegen; alleen onder strikte voorwaarden kan hiervan 

worden afgeweken. 

 Wanden van eilandterrassen mogen buiten de openingstijden aanwezig 

blijven, maar moeten snel verwijderbaar zijn (demontabel, niet permanent 

verankerd) . 

 Terrasmeubilair van eilandterrassen dient buiten de openingstijden ordelijk 

te worden achtergelaten. 

 Terrasmateriaal van gevelterrassen mag uitsluitend tijdens de 

openingstijden aanwezig zijn. 

 De terrassen inclusief wanden, parasols en meubilair dienen van het 

ontmoetingsplein te worden verwijderd indien voor het gebruik van het 

ontmoetingsplein een evenementenvergunning is verleend. 
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KAARTEN BESTEMMINGSPLAN ‘HORECA EN TERRASSEN 

HEEMSTEDE’ 
 

 

 

Jan van Goyenstraat 

 

 

Zandvoortselaan West 
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Zandvoortselaan Oost 

 

 

Zandvoortselaan Station 
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Wilhelminaplein 
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Valkenburgerlaan 
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De Glip 


