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Geacht bestuur.

Naar aanleiding van klachten van omwonenden over geluidsoverlast door het 
gebruik van de geluidsinstallatie van Olympia en de aanvraag 
omgevingsvergunning voor deze geluidsinstallatie, delen wij u het volgende mee.

Nu Olympia en de omwonenden niet tot overeenstemming zijn gekomen over het 
gebruik van de geluidsinstallatie hebben wij besloten om - bij wijze van proef - 
Olympia toe te staan in 2015 de bestaande geluidsinstallatie te gebruiken onder de 
hieronder genoemde voorwaarden/beperkingen.

De omwonenden worden hiervan ook in kennis gesteld en verzocht bij overtreding 
van deze voorwaarden/beperkingen dit bij ons te melden via een klachtenmelding.

Wanneer blijkt dat er in 2015 conform de voorwaarden/beperkingen gebruik is 
gemaakt van de geluidsinstallatie, zullen wij begin 2016 de procedure voor het 
verlenen van een omgevingsvergunning voortzetten. Wanneer echter het tegendeel 
blijkt zullen wij begin 2016 een negatief besluit nemen op de aanwaag 
omgevingsvergunning.

De voorwaarden/beperkingen zijn:

Voetbal
Bij thuiswedstrijden van het eerste zondagteam en eerste zaterdagteam 
(13 thuiswedstrijden per voetbalseizoen), kan er muziek afgedraaid worden middels 
de afgestelde geluidsversterking in de tijdsduur van 15 minuten vóór de wedstrijd 
tot 15 minuten na de wedstrijd.
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Bij thuiswedstrijden van het eerste zondagteam en het eerste zaterdagteam worden 
voor de wedstrijd de opstellingen opgelezen en eventueel overige van belang zijnde 
mededelingen.

Bij toernooien en overige evenementen zal er geen muziek buiten het clubgebouw 
worden gedraaid en de geluidsinstallatie uitsluitend voor het omroepen van 
toemooizaken worden gebruikt.

Honkbal en softbal
Gebeurtenissen van het eerste dames softbalteam en het eerste honkbalteam mogen 
tijdens de wedstrijden (12 x per seizoen) worden omgeroepen. Tussen de inningen 
van deze wedstrijden door mogen er reclameboodschappen en muziek ten gehore 
worden gebracht.

Bij toernooien en overige evenementen zal er geen muziek buiten het clubgebouw 
worden gedraaid en de geluidsinstallatie uitsluitend voor het omroepen van 
toemooizaken worden gebmikt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.

afdelingshoofd Omgevings vergunning
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Bezw aarmogelijkheid en voorlopige voorziening besluit.
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken bij het College van 
burgemeester en wethouders van Haarlem, postbus 511, 2003 PB Haarlem.
Het bezwaarschrift moet dan birmen zes weken na de verzenddatum van deze brief 
worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens 
bevatten:

uw naam en adres 
de verzenddatum van uw brief 
het besluit waartegen u bezwaar maakt 
de redenen voor uw bezwaar 
datum en uw handtekening

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.
Wel kunt u in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift om een 
voorlopige voorziening, bijvoorbeeld in de vorm van schorsing, verzoeken. Een 
verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Haarlem, Sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Dit verzoek moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift en kan alleen 
gedaan worden als u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.
Voor het behandelen van een dergelijk verzoek zijn griffierechten verschuldigd.
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L.S.,

U heeft zienswijzen ingediend tegen het verlenen van een omgevingsvergunning 
voor het gebruik van een geluidsinstallatie door sportvereniging Olympia.

Bijgevoegd treft u een kopie aan van een tussenbesluit van B&W. De inhoud 
hiervan spreekt voor zich.

De besluitvorming inzake de omgevingsvergunning en de beantwoording van uw 
zienswijzen wordt zolang aangehouden.

De vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben neemt u dan contact met 
mij op, bij voorkeur per email (i .hartmans@haarlem.nl)

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
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