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Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten. 

Betreft:  Omgevingsvergunning 

 

 

Datum aanvraag: 1 februari 2018 

Locatie: Claude Debussylaan 82 (Zuidasboog) te Amsterdam 

Onderwerp: het oprichten van drie padel banen met een tijdelijke 

instandhoudingstermijn daarvan voor een periode tot 2 november 2020 

Aanvraagnummer: OLO-3452479 
 

 

Geachte heer De Wit, 

 

Hierbij ontvangt u een besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Amsterdam, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten van 

drie padel banen aan de Claude Debussylaan 82 op de Zuidasboog te Amsterdam 

met een tijdelijke instandhoudingstermijn daarvan voor een periode tot 2 

november 2020. 

 

Dit besluit is namens genoemd college genomen door de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst NZKG).  

 

In het besluit motiveren wij waarom de vergunning verleend is. Het besluit is als volgt 

opgebouwd: 

A – Onderwerp  

B – Procedurele aspecten 

C – Inhoudelijke beoordeling 

D – Besluit (inclusief voorschriften) 

E – Bijlagen 

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken. 

 

Een kennisgeving van het besluit wordt gepubliceerd op de website www.odnzkg.nl. 

 

  

http://www.odnzkg.nl/
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OMGEVINGSVERGUNNING 

 

A. ONDERWERP 

 

Wij hebben op 1 februari 2018 een aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) ontvangen van Play Padel Club 

NL voor het oprichten van drie tijdelijke padel banen  op de locatie Claude Debussylaan 82 

op de Zuidasboog te Amsterdam met een tijdelijke instandhoudingstermijn daarvan voor een 

periode tot 2 november 2020. 

 

De aanvraag bestaat uit de volgende Wabo-activiteiten: 

 

• het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo): 

• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 

2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo). 

 

 

B. PROCEDURELE ASPECTEN 

 

Het besluit op uw aanvraag van 1 februari 2018 is voorbereid volgens de reguliere 

voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.  
Het besluit op uw aanvraag heeft de volgende stappen doorlopen: 

• De aanvraag is gepubliceerd op basis van artikel 3.8 van de Wabo. 

• Op 21 februari 2018 is een verzoek gedaan om aanvullende gegevens.  

De aanvullende gegevens hebben wij op 25 april 2018 ontvangen. 

De proceduretermijn is hierdoor opgeschort met 62 dagen.  
• Op 21 maart 2018 is de beslistermijn met uw instemming, op basis van artikel 4.15, 

tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), opgeschort met 

twee weken. 

• Op 4 april 2018 is de beslistermijn met uw instemming, op basis van artikel 4.15, 

tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), opgeschort met 

twee weken. 

• Op 18 april 2018 is de beslistermijn met uw instemming, op basis van artikel 4.15, 

tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), opgeschort met 

een week. 

• Op 25 april 2018 is de beslistermijn met uw instemming, op basis van artikel 4.15, 

tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), opgeschort met 

een week. 
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C. INHOUDELIJKE BEOORDELING 

 

Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo) 

 

Voor de activiteit ‘Het bouwen van een bouwwerk’ is een omgevingsvergunning nodig. Het 

project is beoordeeld aan de toetsingscriteria als bedoeld in artikel 2.10 van de Wabo. 

 

Bestemmingsplan 

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan ‘Mahler’, vastgesteld op 27-11-2013 

geldt. 

 

Het project is gesitueerd op gronden met de bestemming ‘Gemengd’. Deze gronden zijn 

bestemd voor onder andere sportvoorzieningen. 

 

Het project is in strijd met artikel 3, van de bouw- en gebruiksbepalingen van dit 

bestemmingsplan. Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt een maximum 

bouwhoogte van 5 meter. De lichtmasten rond het padelveld worden ca 6,28m hoog. 

 

De aanvraag wordt mede gezien als een aanvraag om een vergunning voor de activiteit 

‘planologisch strijdig gebruik’, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo. 

 

 

Bouwverordening Amsterdam 2013 

Het project is in overeenstemming met de Bouwverordening Amsterdam 2013. 
 

Bodemgesteldheid 

Op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport hebben wij geen vermoeden dat er 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet 

bodembescherming. Uitgestelde inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.2c, eerste lid, van 

de Wabo is daarom niet aan de orde. 
 

Welstand 

Het project is niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. Het betreft een tijdelijk 

bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is. 

 

Bouwbesluit 2012 

Het project is getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en omvat de volgende 

gebruiksfuncties: 

- Sportfunctie 

 

Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante bepalingen en voorschriften van 

het Bouwbesluit 2012. 

 

Conclusie 

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit ‘bouwen’. 
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Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische 

regeling (artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo) 

 

Strijdigheden 

Het project is in strijd met artikel 3, van de bouw- en gebruiksbepalingen van het 

bestemmingsplan ‘Mahler’.  

 

Tijdelijke Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid 

Het is mogelijk om op grond van artikel 14a onder 2 van artikel 3, van de bouw- en 

gebruiksbepalingen van dit bestemmingsplan af te wijken (artikel 2.12, eerste lid, sub a, 

onder 1, van de Wabo). 

 

Wij hebben advies gevraagd aan de Dienst Ruimte en Duurzaamheid of medewerking aan de 

planologische afwijking op het bestemmingsplan mogelijk is. Dat advies hebben wij op 30 

april 2018 ontvangen. Het advies luidt: 

“Akkoord 

De supervisor gaat akkoord met de 3 tijdelijke banen naast elkaar zoals voorgesteld door de 

initiatiefnemer” 

 

Wij besluiten af te wijken van artikel 3, van de bepalingen van dit bestemmingsplan tot  

2 november 2020. 

 

Conclusie 

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’ 

met inachtneming van de voorschriften die bij deze omgevingsvergunning horen. 
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D. BESLUIT 

 

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen: 

 

• De aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen; 

• Af te wijken van artikel 3, van de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Mahler’ tot  

2 november 2020; 

De aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen met een tijdelijke 

instandhoudingstermijn daarvan tot 2 november 2020; 

• Aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften te verbinden: 

 

Voorschriften 

 

Instandhoudingstermijn 

Na het verstrijken van de instandhoudingstermijn is de vergunninghouder verplicht de voor 

de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand te herstellen. 

 

 

Inwerkingtreding besluit 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (artikel 6.1, 

eerste lid, van de Wabo). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende 

werking. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 

namens deze, 

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

 

voor deze, 

 

mevrouw G. Himmelreich 

Teammanager Vergunningverlening 

Portefeuille Bouw 

 

 

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig.  

Meer informatie: https://www.odnzkg.nl/mozard/toon/digitalewerkwijze 

  

https://www.odnzkg.nl/mozard/toon/digitalewerkwijze


 

6 | 8 
7320604 | 11649176 

Bezwaarclausule  

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit 

binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij: 

Bestuursdienst Gemeente Amsterdam 

Directie Juridische Zaken 

Postbus 202 

1000 AE  AMSTERDAM  

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het 

referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de 

reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, 

stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het 

bezwaarschrift te vermelden. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In 

spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden 

gevraagd aan: 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 

sector Bestuursrecht Algemeen 

Afdeling Voorlopige Voorzieningen 

Postbus 75850 

1070 AW  AMSTERDAM 

 

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening 

gebracht. 

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u kosteloos de brochure ‘Bezwaar 

en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal 

tarief) of downloaden van de volgende website: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-

een-beslissing-van-de-overheid. 

 

 

E. BIJLAGEN 

 

De volgende bijlagen behoren bij deze omgevingsvergunning:  

 

• Gegevens en bescheiden 

De documenten die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze beschikking kunt u 

terugvinden via de link welke onderaan de begeleidende mail staat. U dient zo spoedig 

mogelijk deze documenten te downloaden of een overzicht hiervan veilig te stellen voor 

uw eigen administratie. 

• Uitvoeringsvoorschriften bouwen; 

• Nadere aanwijzingen. 
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Uitvoeringsvoorschriften 
 

Procedure bouwwerkzaamheden (§ 1.6 Bouwbesluit 2012) 

 

Aanwezigheid bescheiden (artikel 1.23 Bouwbesluit 2012) 

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift 

daarvan op het terrein aanwezig: 

a. vergunning voor het bouwen; 

b. veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7; 

c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een 

besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, 

en; 

d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 

voorwaarden en ontheffingen. 

 

Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen (artikel 1.24 Bouwbesluit 2012) 

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd 

de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens 

het bevoegd gezag:  

a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en; 

b. het straatpeil is uitgezet. 

 

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden (artikel 1.25 Bouwbesluit 
2012) 

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de 

bouwwerkzaamheden waarvoor vergunning is verleend door de houder van deze 

vergunning schriftelijk van de aanvang van de werkzaamheden, met inbegrip van 

ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld. 

2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van 

de bouwwerkzaamheden, door de houder van deze vergunning schriftelijk van de 

beëindiging van de werkzaamheden in kennis gesteld. 

3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, 

wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het 

tweede lid. 

 

De verantwoordelijke toezichthouder zal hiervoor per mail contact met u opnemen. 

 

Indien de bouwwerkzaamheden niet gereed zijn gemeld bij het bevoegd gezag mag het 

bouwwerk niet in gebruik gegeven of genomen te worden. 
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Nadere aanwijzingen/informatie 
 

Rechten van derden 

Het verlenen van deze omgevingsvergunning laat rechten van derden onverlet. 

 

Intrekking en overschrijving 

 

Intrekking 

Er zijn verschillende redenen waarom een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken:  

• als er gedurende een bepaalde termijn geen handelingen zijn verricht met 

gebruikmaking van deze vergunning;  

• op verzoek van de vergunninghouder; 

• als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is; 

• op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij het besluit 

betrokken is geweest (artikel 2.29 en artikel 2.33 van de Wabo); 

• op basis van artikel 7 van de Wet Bibob als er sprake is van feiten en omstandigheden 

als bedoeld in artikel 3 van deze wet. Dit kan zich onder meer voordoen bij 

projectoverdracht en/of wijziging van de betrokkenen. 

 

Overschrijving 

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders de 

vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal een maand voor de gewenste overschrijving 

aan het bevoegd gezag worden gemeld (artikel 2.25, tweede lid, van de Wabo). 

Daarbij moet u de volgende gegevens aanleveren: 

• naam en adres van de vergunninghouder; 

• de omgevingsvergunning(en) met kenmerk waar het verzoek betrekking op heeft; 

• naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal 

gaan gelden; 

• een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; 

• het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden. 

 

Bodem 

• Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden een bodemverontreiniging wordt 

waargenomen, moet de vergunninghouder dit direct laten onderzoeken en melden op 

telefoonnummer 088-5670 200.  

• Indien grond van de locatie wordt afgevoerd en elders wordt hergebruikt, moet hierbij 

worden voldaan aan de regels van het Besluit bodemkwaliteit. 


