
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen in verband met een 

omgevingsvergunning voor een geluidsinstallatie van sportvereniging Olympia 
BBV nr: 2014/286770 

 

1. Inleiding 

Op grond van artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het college van 

burgemeester en wethouders voor deze omgevingsvergunning het bevoegd gezag. De 

vergunningsaanvraag is strijdig met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Aan de 

aanvraag kan uitsluitend worden meegewerkt met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 

a onder 3 van de Wabo (is een zogenaamd ’projectbesluit’) nadat de Raad ex artikel 2.27 dan 

de Wabo een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) heeft gegeven. 

 

2. Voorstel aan de Raad 

Het college stelt de Raad voor: 

1. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de concept-omgevingsvergunning 

voor een geluidsinstallatie van sportvereniging Olympia. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het juridisch mogelijk maken van het gebruiken van een geluidsinstallatie door 

sportvereniging Olympia op het Nol Houtkamp sportpark aan Henk van Turnhoutpad 1 te 

Haarlem. 

 

4. Argumenten 

Omdat de aangevraagde omgevingsvergunning in strijd is met het geldende bestemmingsplan 

en niet is opgenomen in de lijst ‘Categorieën van gevallen waarin voor het verlenen van een 

omgevingsvergunning geen verklaring van bedenkingen van de gemeenteraad vereist is’ moet 

de gemeenteraad een Vvgb afgeven, alvorens B&W de omgevingsvergunning kunnen 

verlenen. 

Bij besluit van 13 maart 2014 heeft de Raad een ontwerp-Vvgb afgegeven voor het in 

procedure brengen van de ontwerp-omgevingsvergunning. Tegen de ontwerp-

omgevingsvergunning zijn zienswijzen ingediend; deze zienswijzen hebben ons aanleiding 

gegeven de ontwerp-omgevingsvergunning aan te passen, en wel in die zin dat wij 

beperkingen hebben opgelegd aan het gebruik van de geluidsinstallatie voor het afspelen van 

muziek (zie onder het kopje voorschriften in de concept-omgevingsvergunning). Vanwege 

deze aanpassing is het afgeven van een definitieve Vvgb door de raad vereist. 

 

5. Kanttekeningen 

Zonder een door de Raad afgegeven Vvgb kan er geen definitief besluit door het college 

worden genomen. 

 

6. Uitvoering 

De Vvgb en de omgevingsvergunning worden gepubliceerd in het VGOP, de Staatscourant 

en langs elektronische weg bekend gemaakt. 
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7. Bijlagen 

Bijlage A (de concept-omgevingsvergunning) 

 
 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

1. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de concept-

omgevingsvergunning voor een geluidsinstallatie van sportvereniging Olympia. 

 

Gedaan in de vergadering van 11 september 2014. 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 


