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Onderwerp 

Omgevingsvergunning 

 

 

 

Geachte heer Lassche, 

 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde 

leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een 

deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.  

Namens de gemeente Zuidplas controleert de ODMH of vergunningvoorschriften en wet- en regelgeving 

op bovengenoemde beleidsterreinen worden nageleefd. 

 

Op 12 september 2014 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft het 

plaatsen van masten met netten langs de driving range van de golfbaan op het perceel gelegen aan de 

Blaardorpseweg 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Met deze brief informeren wij u over ons besluit. 

 

Besluit 

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning, op basis van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen voor de 

volgende activiteiten: 

- bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo); 

- strijdig gebruiken (artikel 2.1 lid 1c Wabo). 

 

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning: 

- aanvraagformulier (ons kenmerk 2014167411); 

- ruimtelijke onderbouwing (ons kenmerk 2014213649); 

- plattegrond overzicht driving range  (ons kenmerk 2014167422); 

- tekening (ons kenmerk 2014171607); 

- begeleidende brief  (ons kenmerk 2014167400). 

 

Inwerkingtreding 

Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken 

(artikel 6.1 lid 2 Wabo). Als er een beroep tegen deze omgevingsvergunning wordt ingediend en 

gedurende de beroepstermijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, 

treedt de vergunning niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. 

http://www.odmh.nl/
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Procedure 

Dit besluit is voorbereid volgens de uitgebreide procedure (paragraaf 3.3 Wabo). Wij hebben de aanvraag 

getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) en de Regeling omgevingsrecht (hierna: Mor). 

 

De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die het Bor en de Mor daaraan 

stellen. 

 

Uw aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken hebben met ingang van 27 november 2014 

gedurende zes weken ten inzage gelegen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. 

 

Motivering  

De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag: 

 

Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo) 

1. het bouwplan is gelegen in het gebied waar het bestemmingsplan "Hitland 2005" van kracht is. De 

gronden hebben daarin de bestemming "Recreatieve doeleinden". Het bouwplan is in strijd met de 

regels van dit bestemmingsplan. Voor het plan wordt afgeweken van de regels van dit 

bestemmingsplan. Zie voor meer informatie de activiteit ‘Strijdig gebruiken’ in dit besluit; 

2. de Welstandcommissie heeft op 23 september 2014, beoordeeld naar de criteria van de 

Welstandsnota, een positief advies over het plan gegeven. Wij hebben dit advies overgenomen; 

3. op grond van de verstrekte gegevens en bescheiden is het aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan 

het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening, mits aan de onder de voorschriften vermelde 

voorwaarden wordt voldaan; 

4. de gevraagde vergunning voor deze activiteit kan daarom worden verleend, mits aan de onder de 

voorschriften vermelde voorwaarden wordt voldaan. 

 

Strijdig gebruiken (artikel 2.1 lid 1c Wabo) 

1. het plan is gelegen in het gebied waar het bestemmingsplan "Hitland 2005" van kracht is. De gronden 

hebben daarin de bestemming "Recreatieve doeleinden". De activiteit is in strijd met de regels van dit 

bestemmingsplan omdat de toegestane bouwhoogte van 10 meter met 6 meter wordt overschreden; 

2. het is mogelijk om met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo af te 

wijken van de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, indien de activiteit niet in strijd is 

met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 

onderbouwing bevat; 

3. in de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de aanvraag (zie bijlage) is aangetoond dat er 

sprake is van een goede ruimtelijke ordening en deze geacht wordt als hier herhaald en ingelast te 

zijn beschouwd; 

4. gelet op artikel 6.5 van het Bor wordt de gevraagde omgevingsvergunning niet verleend nadat de 

gemeenteraad heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft; 

5. de gemeenteraad op 28 oktober 2014 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven; 

6. op grond van artikel 3.10 Wabo en afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht hebben de aanvraag om 

een omgevingsvergunning, de ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen en bijbehorende stukken vanaf  27 november 2014 gedurende zes weken ter inzage 

gelegen. Een ieder kon gedurende die periode een zienswijze kenbaar maken;  
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7. er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het voorgenomen bouwplan;  

8. de gemeenteraad op 17 februari 2015 de definitieve verklaring van geen bedenkingen heeft 

afgegeven;  

9. er geen nadelige effecten aanwezig zijn en/of ontstaan die onevenredig zijn met de in dit besluit te 

dienen doelen; 

10. de gevraagde vergunning voor deze activiteit kan daarom worden verleend, mits aan de onder de 

voorschriften vermelde voorwaarden wordt voldaan. 

 

Betaling leges 

Voor het verstrekken van deze beschikking bent u leges verschuldigd. Voor de betaling van dit bedrag 

ontvangt u separaat een gespecificeerde nota namens de gemeente. Bij deze nota wordt vermeld op 

welke wijze u eventueel bezwaar kunt maken tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde 

grondslagen. 

 

Nadere informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C.M. Priem, telefoonnummer: 088-5450402, 

emailadres: cpriem@odmh.nl. Bij correspondentie, vragen of overleg over deze brief verzoeken wij u ons 

kenmerk 2014167386 te vermelden. 

 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas 
namens dezen, 
Omgevingsdienst Midden-Holland,  

Hoofd Afdeling Bouw- en woningtoezicht 

 

 
 
Mevr. drs. A.D. Wiersema 

 

 

Beroep 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na het ter inzage leggen van dit 

besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 

20302, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift moet door u worden ondertekend en bevat ten minste uw 

naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van het beroep. Zo 

mogelijk stuurt u een kopie van dit besluit mee.  

 

U kunt ook digitaal beroep instellen. Ga hiervoor naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  

Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.  

 

 

 

 

mailto:cpriem@odmh.nl
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Voorlopige voorziening 

Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. U kunt alleen een 

verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u ook beroep heeft ingesteld. Bovendien moet er 

sprake zijn van een spoedeisend belang.  

 

Het verzoek om voorlopige voorziening moet door u worden ondertekend en bevat ten minste uw naam 

en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van uw verzoek. Zo mogelijk 

stuurt u een kopie van dit besluit en van het beroepschrift mee. 

 

Aan de behandeling van een beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

 
Voorschriften 
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
 

Algemeen 

1. De start en de afronding van de werkzaamheden moeten gemeld worden bij de afdeling Bouw- en 

woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dit kan door toezending van een 

emailbericht naar bwt@odmh.nl o.v.v.: start/afronding werkzaamheden, locatie + ons kenmerk 

2014167386. 

 

Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo) 

1. ten minste 3 weken vóór de aanvang van de werkzaamheden moeten de onderstaande gegevens ter 

goedkeuring bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de ODMH worden voorgelegd door 

toezending van een emailbericht naar bwt@odmh.nl. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan, 

moeten deze gegevens goedgekeurd in bezit zijn van de vergunninghouder: 

 

constructie 

a. de statische berekeningen en tekeningen van de draag- en stabiliteitsconstructies. Met de 

statische berekeningen moet aangetoond worden dat de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het 

bouwwerk na uitvoering van het bouwplan voldoende is verzekerd. 

b. het palenplan, inclusief de statische berekeningen en tekeningen. Het draagvermogen van de 

palen moet door middel van een berekening worden vastgesteld op basis van een ter plaatse 

gemaakte sondering. 

c. de constructieve details, verankeringen, gewichtsberekeningen en stabiliteitsberekeningen. 

d. de gegevens, waaronder het type heiblok en de afmetingen van de funderingspalen, met 

betrekking tot het heiwerk. 

 

2. het heiwerk moet geschieden onder toezicht van een deskundige op dit vakgebied.  

3. er mag niet met de werkzaamheden worden begonnen voordat het straatpeil is aangegeven en/of 

voordat de rooilijnen en bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet. Hiervoor dient u  ten 

minste 2 weken vóór de aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de afdeling 

Bouw- en woningtoezicht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 001.  

 

 

mailto:bwt@odmh.nl
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Mededelingen 

 

Algemeen 

1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de 

ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 001. 

2. Bij correspondentie over deze vergunning en bij het indienen van (vervolg)bescheiden graag het 

nummer 2014167386 vermelden. 

 

Aandachtspunten tijdens uitvoering 

3. Als het noodzakelijk is dat de openbare weg en of het trottoir geheel of gedeeltelijk moet worden 

afgesloten of dat op een andere wijze het verkeer wordt belemmerd of mogelijk in gevaar wordt 

gebracht moet vooraf overleg worden gevoerd met de inspecteur van de afdeling Bouw- en 

woningtoezicht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 001. 

4. Alle schade die toegebracht wordt aan gemeentelijke eigendommen als straat, trottoir, plantsoen, 

riool, zullen bij de vergunninghouder worden geclaimd. Wij stellen hierbij vast dat naar onze 

overtuiging bovengenoemde eigendommen zich in een goede staat bevinden. 

5. Wij wijzen u erop dat u naast de omgevingsvergunning rekening moet houden met het privaatrecht 

(het onderlinge recht tussen privépersonen) op grond van het Burgerlijk Wetboek.  
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Aan de raad van de gemeente Zuidpias 

Toelichting op de beslispunten 
Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het verhogen van de hekwerken van 
de golfbaan in Hitland van 10 naar 16 meter hoog. In de praktijk blijkt dat 10 meter onvoldoende is om 
al de ballen op te vangen. Voor de veiligheid van de aanwezigen in de directe omgeving is het daarom 
van belang dat de hekwerken verhoogd worden. De gewenste realisatie is in strijd met het 
bestemmingsplan Hitland. De gemeenteraad heeft op 28 oktober een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen afgegeven om af te wijken van het bestemmingsplan Hitland. Deze heeft vanaf 27 
november gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. 

Beslispunten 
De verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, af te geven ten behoeve 
van het verhogen van de hekwerken van de golfbaan in Hitland, te Nieuwerkerk aan den IJssel, van 10 
naar 16 meter hoog. 

Inhoud van het voorstel 
* Aanleiding 
Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het verhogen van de hekwerken van 
de golfbaan in Hitland van 10 naar 16 meter hoog. In de praktijk blijkt dat 10 meter onvoldoende is om 
al de ballen op te vangen. Voor de veiligheid van de aanwezigen in de directe omgeving is het daarom 
van belang dat de hekwerken verhoogd worden. De gewenste realisatie is in strijd met het 
bestemmingsplan Hitland. i\Zledewerking aan een omgevingsvergunning voor het in strijd met het 
bestemmingsplan gebruiken van gronden of bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van de 
Wabo, kan alleen worden verleend met toepassing van de in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 genoemde 
afwijkingsmogelijkheid. Ingevolge het bepaalde in dit artikel kan slechts medewerking worden verleend 
indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering een goede 
ruimtelijke onderbouwing bevat. De gemeenteraad is ingevolge artikel 6.5 lid 1 bevoegd orgaan om de 
benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
De raad heeft bij besluit van 28 oktober 2014 besloten tot ter inzagelegging van de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen. 

* Argumenten 
1.1. Verklaring van geen bedenkingen is wettelijk verplicht 
In artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht is geregeld dat de raad als bevoegd bestuursorgaan, voor zover 
de aanvraag betrekking heeft op het gebruik van gronden waarbij (met toepassing van artikel 2.12 lid 1 
onder 3^ van de Wabo) wordt afgeweken van het bestemmingsplan, een verklaring van geen 
bedenkingen moet verlenen. 
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1.2 Geen zienswijzen 
De ontwerp verklaring van geen bedenkingen met de ruimtelijke onderbouwing en de bijbeliorende 
stukken, heeft met ingang van 27 november 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend. 

1.3. Er is spral^e van een goede ruimtelijl(e onderbouwing in liet Itader van de omgevingsvergunning. 
De gewenste ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan "Hitland" vanwege een 
overschrijding van de maximaal toegestane hoogte van 10m voor gebouwen en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde. De initiatiefnemer heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend. Deze 
aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. 

Beoogd effect 

Een juridisch planologisch kader tbv de gewenste realisatie. 

Wettelijk kader 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit omgevingsrecht (BOR) en Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). 
Beleidskader 

Bestemmingsplan Hitland ( vastgesteld 25 juni 2005 ) 

Middelenkader (financiën, ICT, HR) 
De kosten voor het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing alsmede de realisatie van de gewenste 
ontwikkeling zijn voor rekening van de initiatiefnemer. 
Andere betrokken afdelingen 
N.v.t. 
Communicatie 

De aanvrager zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de procedure. 

Aanpak 
Op de voorbereiding van de te volgen procedure is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van 
de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4 Awb) van toepassing. In dat kader zal de verklaring van 
geen bedenkingen tegelijk met de omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Kennisgeving van 
de ter inzage legging geschiedt in het huis-aan-huisblad "Hart van Holland" en de "Staatscourant". 
Tevens is de verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken te raadplegen via de 
gemeentelijke website alsmede via www.ruimteliikeplannen.nl. 
Gedurende de termijn van ter inzage legging (zes weken) kunnen belanghebbenden eventueel beroep 
indienen tegen de verklaring van geen bedenkingen. 
Bijlagen 

1. Verklaring van geen bedenkingen Hekwerk golfbaan Hitland (A14.002581) 
2. Aanvraag omgevingsvergunning Hekwerk golfbaan Hitland (A14.002580) 
3. Ruimtelijke onderbouwing Hekwerk golfbaan Hitland (A14.002579) 

Met vriendelijke groet, 
college van burgemeester en wethouders. 

pagina 2 van 4 



gemeente 

Zuidplas 
onderwerp 
Verklaring van geen bedenkingen Golfbaan Hitland 

registratienummer 
R15.000007 

L.J. van der Linden, K.J.G. Kats, 
waarnemend gemeentesecretaris burgemeester 
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Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Zuidpias; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2015; 

gelet op artikel 2.27 van de Wabo; 

besluit: 

De verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, af te geven ten behoeve 
van het verhogen van de hekwerken van de golfbaan in Hitland, te Nieuwerkerk aan den IJssel, van 10 
naar 16 meter hoog. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 februari 2015 

De raad voornoemd, 
De ply. /g,riffier 

I 

1 

J.J.A. van Houwelingen 
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