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Toelichting
Het dagelijks bestuur streeft ernaar om in overleg met bewoners en ondernemers gebiedsgericht
beleid te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met het woon- en leefklimaat.
Gebiedsgericht beleid kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Daarbij kan gedacht
worden aan een hele buurt of aan specifieke ruimtelijke kenmerken.
De belangrijkste redenen om voor het Thorbeckeplein een apart terrassenplan op te stellen is de
ruimtelijke invulling van het plein. In 2010 is de muziekkapel van het Thorbeckeplein verwijderd
waardoor er meer doorloopruimte voor voetgangers is ontstaan tussen de bomen, op het midden
van het plein.
Een aantal horecazaken aan het Thorbeckeplein heeft een gebouwd terras. Omdat bij het
vergunnen van een ongebouwd terras wordt gerekend vanaf de gevel van de horecazaak (in
sommige gevallen dus inclusief gebouwd terras) verschillen de ongebouwde terrassen in diepte.
Voorgesteld wordt de terrassen op het Thorbeckeplein op één lijn te zetten. De West- en de
Oostzijde van het Thorbeckeplein verschillen van elkaar:
Westzijde
Hierdoor krijgt het plein een betere ruimtelijke uitstraling. Aan de Westzijde van het
Thorbeckeplein worden de terrassen aan de gevel op gelijke hoogte gebracht met de gebouwde
terrassen voor Thorbeckeplein 2 tot en met 10. Dit houdt in dat de ongebouwde terrassen voor
Thorbeckeplein 12 tot en met 28 een diepte krijgen van 4,12 meter.
Om de horecazaken en de bovenliggende verdiepingen toegankelijk te houden voor bezoekers
wordt een gesplitst terras voorgesteld. Hierbij wordt de regulier doorloopruimte van 1,50 meter
aangehouden. De terrassen aan de Westzijde van het Thorbeckeplein mogen hun terras tot en
met de rand van de boomkrans exploiteren. De boomkransen zelf moeten worden vrijgehouden.
De diepte van dit terras bedraagt 6,10 meter. De maten zijn voor alle horecazaken gelijk, het
aantal vierkante meters terras verschilt per horecazaak, afhankelijk van de breedte van de gevel.
In het plan is opgenomen dat er drie doorgangen komen van ieder 1,50 meter zodat bezoekers
halverwege het plein de terrassen en de horecazaken kunnen bereiken (zie bijgevoegde tekening

voor exacte locaties). Er blijft in deze opstelling zicht op het beeld van Thorbecke vanaf het
Rembrandtplein.
Oostzijde
Aan de Oostzijde van het Thorbeckeplein komen geen gebouwde terrassen voor. Wel staan hier
lantaarnpalen op het trottoir die ervoor zorgen dat volgens het reguliere beleid de terrassen niet
op één lijn kunnen worden vergund vanwege de doorloopruimte. Voorgesteld wordt de terrassen
aan de Oostzijde van het Thorbeckeplein toch op één lijn te plaatsen. Het middengedeelte van
het Thorbeckeplein biedt veel ruimte voor voetgangers. Daarbij komt dat er naast horecazaken
geen overige functies aan deze zijde van het plein gevestigd zijn die bereikbaar moeten zijn.
Voorgesteld wordt dat alle terrassen op 1 maart 2012 moeten voldoen aan de in het plan
vastgestelde afmetingen.
Inspraak
Het concept-Terrassenplan Thorbeckeplein heeft voor een periode van zes weken ter inzage
gelegen, van vrijdag 16 december 2011 tot en met vrijdag 27 januari 2012. Er zijn geen
zienswijzen binnengekomen op het concept-terrassenplan.
Overwegende:
Dat het Thorbeckeplein zich leent voor een Terrassenplan als bedoeld in het Terrassenbeleid
2011;
Dat het op één lijn brengen van de terrassen leidt tot een kwaliteitsverbetering van de
verblijfsruimte op het plein;
Dat de aanpassingen geen negatief gevolg hebben voor de doorloopruimte voor voetgangers;
Dat de exploitatie niet leidt tot overlast;
Dat in het Terrassenplan voldoende ruimte is opgenomen voor hulpdiensten.
Besluit
tot vaststelling van het Terrassenplan Thorbeckeplein, zodat in afwijking van het Terrassenbeleid
2011 op het Thorbeckeplein terrassen zijn toegestaan zoals aangegeven op de tekening die
geacht wordt deel uit te maken van dit besluit. Alle terrassen moeten op 1 maart 2012 aan de
voorgestelde afmetingen voldoen.
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