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Betreft: zienswijze terrassenbeleid 2013. 
 
 Geacht College, 
 

Uit onze zienswijze bestemmingsplan het volgende: Meer terughoudendheid t.a.v. 
zwaardere horeca in woongebieden: geen verdere uitbreiding horeca 2, b.v. op het 
Doelenplein en geen horeca 3 bestemming (horeca die ‘grote hinder voor de omgeving met 
zich mee kan brengen’) geven aan Floratheater en het Karrewiel. Beter beleid in het 
bestemmingsplan t.a.v. de (on)mogelijkheid van terrassen. We pleiten voor onderscheid 
tussen terras 1 (licht terras, tot max 23 uur) en terras 2 (zwaar terras); alleen in gebieden 
bestemming pleinen 2 is er plek voor terras 2; in de andere centrumbestemmingen en de 
gemengde bestemmingen is plek voor terras 1 en in de gebieden met bestemming wonen is er 
geen plek voor terrassen. 

 
Wij maken ons zorgen over het voorgestelde nieuwe terrassenbeleid waarin 

binnenstadsbreed terrassen tot 01.00 in bedrijf mogen zijn, en over de mededeling dat er geen 
rol voor de gemeente zou liggen t.a.v. de exploitatietijden van terrassen.  

 
De verruiming van de exploitatietijden beïnvloeden het werk- en leefklimaat van 

bewoners negatief.. Wij achten het gemeentebestuur in haar regierol juist bij uitstek 
verantwoordelijk de belangen van bewoners, ook van die van de binnenstad, mee te wegen. 
Zie ons hierboven aangehaalde pleidooi, dat we hier opnieuw inbrengen. Voorkomen van 
overlast sluit aan op de verschillende sfeergebieden binnen het ontwerp bestemmingsplan 
2012: zie Conclusie par. 5.3.4.: ‘Door het concentreren van horeca - zal bescherming aan 
wonen geboden worden’. En is van belang voor het beleid dat o.a. in de Visie Binnenstad 
2020 is opgenomen om de woonfunctie te versterken. Ook andere steden laten zien dat de 
gemeente wel degelijk de regie neemt. Den Haag hanteert terrastijden tot 23.00, Amsterdam 
maakt onderscheid tussen pleinen en overige gebieden. Daar vindt blijkbaar niemand het 
onduidelijk als terrassen buiten sluiten terwijl cafés binnen geopend blijven (met in Delft nog 
voor iedere ondernemer ieder jaar 12 vrije sluitingstijden).  
 

Tenslotte: samen met de andere bewonersorganisatie nodigden we op ambtelijk advies 
een aantal keren HKN afd Delft uit om tot overeenstemming te komen. Dit bleek uiteindelijk 
onmogelijk, de reactie bleef helaas uit. Ook daarom vragen we u de regie te nemen. 
 

 
Hoogachtend, 
 


