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Geachte heer Vink,

Op 26 november 2017 hebben wij de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

ontvangen voor de uitbreiding boerencamping naar 25 staanplaatsen op de huidige 

locatie, Kerkweg 4 te Spaarndam. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 

2562648. Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag delen wij u het 

volgende mede.

Kennisgeving ontwerpbesluit

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken worden op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) ter inzage gelegd. U kunt tijdens de periode van

terinzagelegging een zienswijze tegen het ontwerpbesluit indienen of een advies over het 

ontwerpbesluit uitbrengen.

ONTWERPBESLUIT

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 en 3.3 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te 

verlenen voor Uitbreiding boerencamping naar 25 staanplaatsen op de huidige locatie,

Kerkweg 4 te Spaarndam. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2562648.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte 

stukken en voorschriften deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning 

wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- Het uitbreiden van tien naar vijfentwintig staanplaatsen van de boerencamping;

- Vast te houden aan de status als seizoenscamping volgens artikel 11.4.2 van het 

bestemmingsplan Buitengebied.
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Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 

van de Wabo (uitgebreide procedure). De uitgebreide procedure is van toepassing, 

omdat één of meerdere van bovenstaande activiteiten genoemd worden in artikel 3.10 

Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële 

regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom zijn wij 

voornemens u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Volledigheid en opschorting procedure

Wij hebben de aanvraag op 26-11-2017 ontvangen en aan de hand van de Mor getoetst 

op volledigheid. Hieruit is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Bij brief van 04-01-

2018 hebben wij gevraagd om de ontbrekende gegevens en daarbij aangegeven dat de 

wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort met maximaal 4 weken. Op 17-03-2018 

hebben wij de gevraagde gegevens ontvangen. De proceduretermijn is hierdoor verlengd 

met 72 dagen. Naar aanleiding hiervan hebben wij uw aanvraag in behandeling 

genomen, omdat wij van oordeel zijn dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling 

daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling.

Overweging

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- Het plan strijdig is met het geldende bestemmingsplan, Buitengebied, de 

bestemming ‘recreatie-agrarische, natuur- en landschapswaarden’ met de 

specifieke vorm van agrarische – Boerencamping’. (het uitbreiden van het aantal 

plaatsen naar vijfentwintig);

- In artikel 11.4.2. van het bestemmingsplan is geregeld dat het aantal 

standplaatsen niet meer mag bedragen dan tien;

- Binnen het bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheid is.

- Er gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken die de 

Wabo biedt in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3;

- Dit mogelijk is indien het gevraagde niet in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 

bevat;

- Deze is toegevoegd aan de stukken behorend bij de aanvraag.

- Dit enkel mogelijk is met hetgeen in artikel 2.27 lid 1 van de Wabo is geregeld, 

nadat de gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen de 

aanvraag;

- De gemeenteraad geen verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven voor 

de jaarronde exploitatie van de camping;

- Dit uit de ruimtelijke onderbouwing van 13-06-2018 is gehaald. (stond in GRO 

26-02-2018);

- De exploitatie enkel van 1 maart tot 1 oktober mag plaatsvinden;

- De gemeenteraad dit heeft verklaard op 25 september 2018;

- De openstelling van de exploitatie als voorwaarde is opgenomen in dit besluit;

- De verkeersbewegingen als gevolg van de uitbreiding niet zullen leiden tot 

onaanvaardbare verkeerssituaties;

- De capaciteit van de ontsluitingswegen ruim voldoende is om de extra 

verkeersbewegingen te kunnen afwikkelen;
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Gezien de bovenstaande overwegingen er wordt ingestemd met de uitbreiding van de 

camping van tien naar vijfentwintig staanplaatsen;

Terinzagelegging en bekendmaking

Een omgevingsvergunning  waar de uitgebreide procedure voor wordt gevolgd moet 

worden, wordt voorbereid volgens de Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure 

(Uov) van afdeling 3.4 van Algemene wet bestuursrecht.

Tussen donderdag 18 oktober 2018 en 29 november 2018 ligt het ontwerp van het 

besluit, de aanvraag en de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad ter 

inzage en wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te 

brengen.

Dit ontwerpbesluit wordt op donderdag 18 oktober 2018 bekend gemaakt via

www.officielebekendmakingen.nl.

Nadere informatie

Informatie over de behandeling van de aanvraag is te verkrijgen bij cluster Veiligheid, 

telefoonnummer 0900 1852 (tussen 09:00 uur en 17:00 uur), e-mailadres: 

info@haarlemmermeer.nl.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de teammanager Vergunningen,

R. de Vos
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Zienswijzen

Wij leggen de aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) ter inzage. Een ieder kan binnen zes weken vanaf de 

eerste dag van ter inzage legging zienswijzen over de ontwerpbeschikking indienen bij 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. 

het cluster Inkoop en Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG  Hoofddorp.

Voorschriften

(artikel 2.22 Wabo)

Er is besloten dat:

- De staanplaatsen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (Kerkweg te 

Spaarndam)

- Dat er een groensingel om de kampeerplaatsen wordt gerealiseerd. De 

parkeerplekken mogen niet zichtbaar zijn vanaf de weg;

- De exploitatie van de staanplaatsen enkel van 1 maart tot 1 oktober mag 

plaatsvinden;

- Op grond van artikel 11.4.3. van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, er geen 

tenten, toerwagens of kampeerauto’s mogen worden geplaatst tussen 22.00 uur 

en 06.00 uur;

pagina 4 van 4
Verzenddatum: 11 oktober 2018


	ontwerpvvgb compleet.pdf
	Brief ontwerpbesluit hens

