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Geachte heer Hoogenboom,
Op 8 juni 2016 ontvingen we uw mail met een aantal door u geconstateerde
overtredingen tijdens de Dutch Golf Week op The International. Daarna is er een aantal
keer contact geweest tussen u en diverse medewerkers van de gemeente. Naar
aanleiding van uw laatste bericht op 12 oktober is u volledige beantwoording met
onderbouwing toegezegd.
~kzou willen beginnen met dat uw constatering dat er overtredingen hebben
plaatsgevonden klopt. Hieronder schets ik kort de gebeurtenissen in aanloop, tijdens en
na de Dutch Golf Week. Voorafgaand aan het evenement heeft u uw zorgen over
mogelijke overtredingen als parkeren in de berm en het plaatsen van vlaggenmasten bij
de gemeente gemeld. De organisatie is vervolgens door de gemeente gewezen op de
regels hieromtrent. De gemeentelijk handhavers zijn aan het begin van het evenement
langs geweest maar hebben geen overtredingen geconstateerd. Het is bij deze inzet
gebleven omdat we geen aanwijzingen hadden dat dit evenement een risico zou kunnen
vormen. Uw volgende melding kwam op 8 juni binnen. Dit was na afloop van het
evenement en daardoor te laat om naar aanleiding daarvan nog handhavend op te
treden. We kunnen geen sancties opleggen voor overtredingen die niet zijn
geconstateerd door het bevoegd gezag. Zoals u toegezegd hebben we de organisator
tijdens de evaluatie gewezen op de overtredingen met als doel deze bij mogelijke
volgende evenementen op deze locatie te voorkomen. De organisator heeft echter laten
weten dit evenement naar alle waarschijnlijkheid niet meer te organiseren op deze locatie
(dit evenement is ook niet aangemeld voor de regiokalender 2017).

15601 33
2

Ons kenmerk

Volgvel

Hieronder is een inhoudelijke reactie opgenomen op de door u geconstateerde
overtredingen. Uw opmerkingen zijn steeds cursief weergegeven. Voor de leesbaarheid
zijn uw foto's niet toegevoegd.
1.
Eigen weg aanleggen (APV artikel2:ll Omgevingsvergunning voor het
aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg)
Zoals te zien is op de foto hiernaast is er een verbreedde doorgang gemaakt, zodat er
personen vervoert konden worden met de bussen van de luchthaven Schiphol over de
aanwezige Lijnbus baan.
In art 2:l I van de APV staat dat het verboden is om een weg te veranderen of aan te
leggen zonder een omgevingsvergunning. Dit betekend dat hier een overtreding heeff
plaats gevonden, omdat er geen toestemming gevraagdherleend is om de weg te
veranderen of aan te leggen. In de vergunning aanvraag staat onder het kopje
verkeersmaatregelenniks over het veranderen dan we1 aanleggen van een weg.

Antwoord: Met het aanleggen van deze 'eigen weg' is de organisatie in overtreding. Deze
overtreding is echter niet ter plaatse geconstateerd. Op basis van uw melding hebben we
bij de evaluatie bij de organisator onder de aandacht gebracht dat het 'aanleggen eigen
weg' niet is toegestaan zonder vergunning. Bij een eventueel volgend evenement moet
hiervoor tijdig een vergunning worden aangevraagd.
Rijden over een weggedeelte met de tekst "Lijnbus" ( R W 1990 artikel81)
Zoals te zien is op de foto (foto I) hiernaast staat er een bus (oude HTM bus nu van
Schiphol) geparkeerd op het weggedeelte dat leidt naar de ingang van The International.
Op de foto (foto 2) daar onder is te zien dat er een bus (bus van Schiphol) rijdt over het
weggedeelte met de tekst "Lijnbus". Deze bus kwam van de locatie op foto I. Hiervoor
werd gebruik gemaakt van de situatie zoals te zien is op de foto (foto 3) met de eigen
gemaakte doorgang.
De definitie van de tekst "Lijnbus" op het weggedeelte op foto 2 is: motorvoertuig,
gebezigd voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de Wet
personenvervoer 2000. Dit betekend dat hier een overtreding heeff plaatsgevonden,
omdat er geen toestemming gevraagdherleend is om het weggedeelte met de tekst
"Lijnbus" te gebruiken voor het venloer van bezoekers. In de vergunningaanvraag staat
niks vermeldt over het gebruiken van het weggedeelte mef de tekst "Lijnbus". In de
vergunning staat niks vermeld over het personenvervoer over het weggedeelte met de
tekst "Lijnbus" erop.
2.

Antwoord: 'Bereikbaarheid' is onderdeel van de vergunning. Bij de vergunningverlening is
er gekeken naar de verkeersstromen en de veiligheid daarvan. Voor het gebruik van de
weg wordt geen vergunning afgegeven door de gemeente. Zowel de weg als de busbaan
zijn in eigendom en beheer bij de Schiphol Group*. Schiphol Group heeft mondeling
toestemming gegeven voor het gebruik van de weg voor vervoer van en naar de
golfbaan. Dergelijke afspraken hoeven niet in de vergunningaanvraag vermeld te worden.
Een verkeersbesluit is alleen nodig bij definitieve wijzigingen of maatregelen langer dan 4
maanden.
Echter, omdat er verder geen verkeersmaatregelen bij de weg zijn genomen kan de
status ervan tijdens het evenement onduidelijkheid veroorzaken. Het advies van onze
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bereikbaarheidscoordinator is om een volgende keer in een dergelijk geval bij de
aanvraag evenementenvergunning te vragen om een schriftelijke toestemmingsverklaring
van de Schiphol Group en het gebruik van de weg op te nemen in het verkeersplan. Op
deze manier kan het gemeentelijk getoetst worden.
De kadasterkaart met daarop aangegeven de eigenaar is bij deze brief gevoegd.

3.
Reclame maken aan de openbare weg (APVartikel4:15 Verbod reclame)
Zoals te zien is op de foto hiernaast staan er reclame vlaggen vlak voor de ingang van de
golfbaan The International. Het gaat hierbij om 0.a. vlaggen van de ING.
In art. 4:15 van de APV staat dat het verboden is om reclame uifingen te plaatsen aan de
openbare buitenruimte binnen de gemeenfe grenzen van de Haarlemmermeer. Dit
betekend dat hier een overtreding heeft plaats gevonden, omdat er geen toestemming
gevraagd/verleend is om reclame uitingen te plaatsen op of aan de openbare
buitenruimte.
In de vergunning aanvraag staat alleen een vraag over het plaatsen van spandoeken of
reclame borden aan de openbare weg. Het antwoord op deze vraag is zoals in de
aanvraag staat "nee".
Antwoord: Met het neerzetten van vlaggenmasten is de organisatie in overtreding. Hier
had een omgevingsvergunning voor moeten worden aangevraagd. Deze overtreding is
met de organisator besproken tijdens de evaluatie. Bij een eventueel volgend evenement
moet hiervoor tijdig een vergunning worden aangevraagd.
4.

Parkeren nabij een kruispunt ( R W 1990 artikel24)

Zoals te zien op de foto hiernaast staat er een bus, die gebruikt werd voor het vervoer
van de bezoekers aan de Golfweek, geparkeerd op minder dan vijf meter van een
kruispunt. Dit betekend dat hier een overtreding heeft plaats gevonden, omdat er geen
toestemming gevraagdherleend is om dichter dan vijf meter bij een kruispunt te
parkeren. In de vergunning aanvraag staat niks over het parkeren nabij een kruispunt.
Tevens sfaat er in de vergunning dat de smalle toegangsweg vrij moet blijven van
obstakels, dit betekend dat er geen obstakel op de weg mag staan. In dit geval staat dus
bus hier verkeerd (kopje Bereikbaarheid lid 31).
Antwoord: Parkeren nabij een kruispunt is niet toegestaan. De organisator is op deze
overtreding gewezen tijdens de evaluatie.
5.
Parkeren in de berm (groenstrook) Oude Haagseweg (Bestemmingsplan
Buurtschap Nieuwemeer 2007 artikel18 lid 8, APV artikel5:ll Aantasting
groenvoorzieningen door voertuigen)
Zoals te zien is op de foto 's hiernaast staan er auto's geparkeerd in de berm van de
Oude Haagseweg. Dit is in strijd met het bestemmingsplan art. 18 lid 8, omdat hier
specifiek wordt vermeld dat het niet toegestaan is te parkeren aan de ontsluifingsweg.
Tevens heeft er een overtreding van de APV plaats gevonden, omdat art. 5 : l l van de
APV het verbied om een voertuig te parkeren dan we1 te doen stil staan in de
groenstrook. In de vergunning staat niks over het parkeren van voertuigen in de
berm/groenstrook.
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