Voorwaarden behorende bij de af te geven gedoogverklaring voor vergunningplichtige
activiteiten op eigen terrein of in de openbare ruimte in verband met Covid-19.
Artikel 1. Afbakening
Sportscholen, sportclubs of horecaondernemingen die door de coronamaatregelen
(Covid-19) tijdelijk niet of slechts onder beperkingen geopend kunnen of konden
blijven, kunnen voor de reguliere activiteiten, in aanmerking komen voor een tijdelijke
gedoogverklaring onder voorwaarden, voor het doen plaatsvinden van activiteiten in
de buitenruimte. De activiteiten betreffen dan onder normale omstandigheden als
vergunningplichtige activiteiten zoals bedoeld in artikel 2:10A, eerste lid, van de
Algemene Plaatselijke Verordening of een activiteit zoals bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De gedoogverklaring kan in hoofdzaak alleen op deze
activiteiten toezien.
Toelichting: wanneer een constructie van enige omvang minimaal 30 dagen op eigen terrein
staat, dan kan het gaan om een bouwvergunningplichtige activiteit. Een tent wordt onder
deze omstandigheden aangemerkt als een bouwwerk in de zin van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
Wanneer een bepaalde locatie met een bepaalde bestemming voor andere doeleinden
structureel wordt gebruikt, dan is sprake van afwijkend gebruik en krijgen de activiteiten
ruimtelijk impact. Daardoor kunnen bepaalde belangen worden aangetast. Bijvoorbeeld: Een
tent op eigen terrein kan het woongenot of het woon en leefklimaat al dan niet ontoelaatbaar
van een buurman of buurvrouw aantasten. Voor de openbare ruimte geldt dat een
vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening moet worden aangevraagd
wanneer het om afwijkend gebruik gaat, en de locatie publiektoegankelijk is. Afhankelijk van
de type activiteiten, wordt doorgaans een vergunning tijdelijk afwijkend gebruik van de
bestemming en zoals bedoeld in artikel 2.10A, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke
Verordening aangevraagd. In deze gevallen staan de objecten korter dan 30 dagen in de
openbare ruimte.
Artikel 2. Meldingsplicht en goedkeuring
De sportschool /club dient de gedoogverklaring schriftelijk aan te vragen. Hierbij dient de
aanvrager van de gedoogverklaring de volgende zaken vooraf te overleggen voor
goedkeuring:
- Een beschrijving van alle voorgenomen activiteiten en van de in te zetten middelen:
welke sport(en) worden beoefend, welke en een omschrijving van de
middelen/attributen of objecten (sportfaciliteiten, (open/gesloten) tent(en),
geluidsboxen), en de omvang (maten) van de objecten/bouwwerken.
- U levert de technische gegevens, certificaten of een beschrijving van de door u te
nemen maatregelen aan van een overkapping, tent of ander object zodat aangetoond
wordt dat aan veiligheidsaspecten wordt voldoen bij bedrijfsmatige/professionele
toepassing. Hieruit dient in ieder geval te blijken dat de overkapping/tent of elk ander
object, niet zijnde de reguliere sportattributen:
o constructief veilig is;
o brandveilig is;
o voldoende bestand is tegen weer en wind;
o geen gevaar vormt voor verkeersveiligheid en geen gevaar vormt voor
eenieder;
o enkel bij een overkapping: een stahoogte van minimaal 2,4 meter.
- De exacte locatie inclusief situatietekening.
- Maakt u gebruik van uw eigen terrein of dat van een ander? Bij gebruik van
andermans eigendom, dient u schriftelijke toestemming te hebben verkregen. De
verklaring voor tijdelijk gebruik dient u bij uw aanvraag te overleggen.

-

Gaat u palen of andere materialen gebruiken en gaat u deze in de grond plaatsen?
Dan dient u een zogenoemde KLIC-melding te doen. Dit vermeld u bij uw aanvraag,
zodat u zich er van vergewist dat u geen leidingen of kabels zult raken.
De periode waarvoor de gedoogverklaring wordt aangevraagd, de dagen en tijden
per week dat de activiteiten zullen plaatsvinden.
Hoeveel personen mogen maximaal aan de activiteiten deelnemen.
De periode waarvoor de gedoogverklaring wordt aangevraagd.
Welk overlast/hinder de aanvrager verwacht en welke maatregelen zij zal treffen om
deze overlast/hinder te beperken/voorkomen.
Welke maatregelen de aanvrager zal treffen ter voorkoming van blijvende schade aan
de locatie en/of eigendommen van de gemeente of derden.

Artikel 3. Weigeringsgronden en (aanvullende) voorwaarden
3.1 De gedoogverklaring kan onder deze voorwaarden en onder aanvullende voorwaarden
worden afgegeven en dienen één of meer van de volgende belangen, rekening houdend met
de specifieke omstandigheden van het geval:
3.1.1 Een goede ruimtelijke ordening bij vergunningplichtige activiteiten die ruimtelijk
impact hebben en/of al dan niet afwijkend gebruik opleveren;
3.1.1 openbare orde;
3.1.2 veiligheid;
3.1.3 volksgezondheid;
3.1.4 milieu;
3.1.5 het woon- en leefklimaat.
3.2 Wanneer een van de in artikel 3.1 genoemde belangen bedreigd worden of wanneer de
activiteiten leiden of mogelijk leiden tot ontoelaatbare benadeling van het woon- en
leefklimaat, dan kan de gedoogverklaring worden geweigerd of onder
voorwaarden/beperkingen worden afgegeven. Bij het bepalen van ontoelaatbare
benadeling van het woon- en leefklimaat wordt rekening gehouden met:
3.2.1 Het karakter van de straat en de wijk direct gelegen aan het terrein waarop het
objecten en de activiteiten zullen plaatsvinden
3.2.2 de aard van de activiteiten;
3.2.3 de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen
te staan door de activiteiten;
3.2.4 de wijze van bedrijfsvoering van de organisatie en de vrees voor verstoring van één
van de genoemde belangen.
3.3 Een gedoogverklaring kan voorts worden geweigerd indien:
a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt of zal toebrengen aan een openbare
plaats, gevaar oplevert of mogelijkerwijs zal opleveren voor de bruikbaarheid van een
openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een
belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van een openbare
plaats;
b. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast (zoals geluidsoverlast) voor
gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.
Artikel 4. Weigering van de gedoogverklaring en de gevolgen
Indien een reden is om de gedoogverklaring te weigeren, dan wordt gemotiveerd waarom
een gedoogverklaring in een specifiek geval niet kan worden afgegeven. De activiteiten
worden in een dergelijk geval niet toegestaan en wordt geen gedoogverklaring afgegeven.
Hiertegen kan geen bezwaar- of beroep worden aangetekend door de aanvrager van de
gedoogverklaring. De aanvrager van de gedoogverklaring kan in dat geval alsnog een
vergunning aanvragen zodat de aanvrager en één of meer derde-belanghebbenden voor
rechtsbescherming in aanmerking kunnen komen.

Artikel 5. De gedoogverklaring kan alleen worden afgegeven voor een vooraf bepaalde
tijdelijke periode met een ondubbelzinnige beperking in tijd.
Artikel 6. De regels uit de Noodverordening Covid-19 Zuid-Holland Zuid of andere
wetten gelden onverkort en dienen te allen tijde te worden gerespecteerd.
Hetgeen wordt gedoogd heeft alleen betrekking op het toestaan van vergunningplichtige
activiteiten die ook onder de Noodverordening kunnen worden toegestaan. Voor de wijze van
inrichten en/of treffen van maatregelen zijn de aanwijzingen uit en op grond van de
genoemde noodverordening van kracht. Wanneer deze gedurende de geldigheid van deze
gedoogverklaring worden aangepast, dienen deze regels onverkort te worden opgevolgd.
Artikel 7. Gewijzigde inzichten en voorbereiding op situaties tijdens en na de
gedoogperiode.
Indien de landelijke en de regionale versoepelingen van de maatregelen teruggedraaid
worden (bijvoorbeeld door een nieuwe golf aan besmettingen) of wanneer nieuwe
beperkingen worden opgelegd, dan kan dit tot herziening van de voorwaarden leiden of
verval van de gedoogverklaring wanneer de noodverordening of een noodwet dit afdwingt.
Artikel 8. Wijziging van voorwaarden en intrekkingsgronden
Indien na afgifte van de gedoogverklaring aannemelijk wordt dat de organisatie nalatig is in
de nakoming van deze voorwaarden en/of de activiteiten alsnog door een gewijzigd inzicht
een ernstige bedreiging vormen voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of
gezondheid en/of voor het woon- of leefklimaat, dan kan de gedoogverklaring onder
voorwaarden worden gewijzigd of zonodig worden ingetrokken.
Artikel 9. Beperking in tijd
Ter voorkoming van overlast mogen de activiteiten dagelijks niet voor 07.00 uur in de
ochtend en dagelijks niet na 22.00 uur plaatsvinden. De Zondagswet moet daarbij echter te
allen tijde op zondag worden gerespecteerd.
Artikel 10. Informeren van omwonenden
De organisatie/aanvrager van de gedoogverklaring dient omwonenden vooraf te informeren
omtrent de voorgenomen activiteiten, in omvang en duur, zodat hinder en overlast kunnen
worden voorkomen.
Artikel 11. Veiligheid tenten / objecten / middelen
De door de organisatie toegepaste tenten/objecten of middelen dienen te voldoen aan de
veiligheidsnormen, dienen gekeurd te zijn en/of te voldoen aan NEN-normen en toegepast te
worden zoals voorgeschreven.
Artikel 12. Voorkoming van gevaarlijke situaties kabels/leidingen
Het is niet toegestaan om kabels, leidingen op of boven de openbare weg te hebben
Artikel 13. Noodzakelijke werkzaamheden in de openbare ruimte
Aanwijzingen, gegeven door of namens het hoofd van de afdeling Uitvoering in verband met
gemeentelijke werkzaamheden door noodzakelijk onderhoud of noodzakelijke
herstelwerkzaamheden, moeten te allen tijde worden opgevolgd.
Artikel 14. Verbod verplaatsing bestaande objecten die de activiteiten kunnen
beperken
Het is niet toegestaan om obstakels, zoals straatmeubilair, afvalvoorzieningen,
verkeersborden, fietsenrekken e.d., te verplaatsen, indien deze de activiteiten belemmeren
of de objecten niet meer bruikbaar worden, dan dient een oplossing te worden gezocht
waarbij verplaatsing van dergelijke objecten niet nodig is.

Artikel 15. Wenselijke en onwenselijke sportlocaties
Sportactiviteiten vinden bij voorkeur plaats in parken en eventueel op pleinen, althans
locaties waar minimaal 1,8 meter ruimte overblijft voor ander en doorgaand
(voetgangers)verkeer.
Artikel 16. Geluidsnormen
Wanneer de activiteiten op eigen terrein worden georganiseerd, dan behoort de locatie bij de
inrichting en dienen de regels uit het Activiteitenbesluit te worden gerespecteerd. Op grond
van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit, gelden de volgende geluidsnormen bij gebruik van
installaties en toestellen die bij de inrichting behoren, en in de onmiddellijke nabijheid van de
inrichting zijn gelegen:
Tijdseenheid:
07:00-19:00 | 19:00-23:00
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen per tijdseenheid: 50 dB(A) | 45 dB(A)
Voor de openbare ruimte gelden de normen zoals bedoeld in artikel 4:5 Algemene
Plaatselijke Verordening, zolang het geen versterkt muziek of versterkte elementen betreft.
De gedoogverklaring ziet in beginsel niet op de ontheffing op geluidhinder. Indien
geluidversterkende elementen en/of versterkt muziek noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van de activiteiten dan dient de aanvrager dit te onderbouwen. Hieruit moet blijken dat de
aanvrager onderzocht heeft welke alternatieven er voor handen zijn en waarom deze
alternatieven niet bruikbaar zijn. Er kan in noodzakelijke gevallen voor maximaal een dag of
dagdeel per week maatwerkvoorschriften worden aangevraagd voor geluidversterkende
elementen en/of versterkt muziek, zodat, afhankelijk van de omstandigheden van het geval
en in het belang van de openbare orde, milieu en het woon- en leefklimaat, beoordeeld kan
worden of versterkende geluidelementen en/of versterkt muziek kan worden toegepast en
onder welke geluidsnormen dit dan kan worden toegestaan.
Artikel 17. Aansprakelijk bij schade eigendommen gemeente/derden
Schade die u - door het gebruik van deze gedoogverklaring - aan eigendommen van de
gemeente en/of derden toebrengt, komt te allen tijde voor uw rekening. Er dient bij gebruik
van de openbare ruimte te allen tijde een voorschouw plaats te vinden.
Artikel 18. Aansprakelijkheid door de georganiseerde activiteiten
De gemeente kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de door u
georganiseerde activiteiten, de gebruikte middelen/attributen, de wijze waarop u de
tent/overkapping of andere objecten heeft geplaatst of heeft laten plaatsen en/of heeft
achtergelaten en voor eventuele gevolgen door oneigenlijk gebruik van locaties voor uw
activiteiten. U dient uzelf van te vergewissen dat alle maatregelen worden getroffen om
schade te voorkomen.
Artikel 19. Bevelen van politie / toezichthouders
De bevelen van de politie of bevoegde toezichthouders, gegeven in het belang van de
openbare orde en veiligheid, moet u direct opvolgen.
Artikel 20. Aanwijzingen doorgang voor onder meer de hulpdiensten
Sinds 1 januari 2018 geldt het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige
plaatsen (BGBOP). Dit besluit geeft onder meer regels over het brandveilig gebruik van voor
mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. U dient
van deze regels kennis te nemen en op te volgen in zoverre deze op uw aanvraag betrekking
kunnen hebben. Hierna volgt een bepaling uit de BGBOP; deze lijst is niet limitatief
opgesomd.

U dient bij het inrichten en organiseren van uw activiteiten in ieder geval rekening te houden
met de - afstanden voor de bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten:
- de minimale doorrij-breedte voor hulpdiensten 3,5 meter;
- de minimale doorrij-breedte voor hulpdiensten in bochten 4,5 meter;
- de minimale doorrijhoogte voor hulpdiensten 4,2 meter.
Zie artikel 4.25 van de BGBOP
- in- en uitgangen, alsmede nooduitgangen dienen te allen tijde objectvrij en toegankelijk te
blijven voor eenieder. Dit geldt ook voor naastgelegen panden en percelen.
Artikel 21. Schoon, veilig en leeg achterlaten van de locatie
De locatie dient te allen tijde schoon en leeg achtergelaten te worden, tenzij het om
gefixeerde objecten gaat waarvoor de gedoogverklaring wordt afgegeven, mits deze veilig ter
plaatse kan blijven staan, ook bij veranderende weersomstandigheden.

