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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
Op 22 december 2011 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in het beroep 
tegen de bouwvergunning van de speeltuinvereniging Portland. De rechtbank heeft het 
beroep gegrond verklaard. Met dit memo informeren wij u over de gevolgen van de 
uitspraak.  
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 22 december 2011 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in het beroep 
tegen de bouwvergunning van de speeltuinvereniging Portland. De rechtbank heeft 
vastgesteld dat het gebruik van de vergunning door de speeltuinvereniging is gericht 
op het realiseren van een besloten speeltuin (met betalende leden). Verder is het 
beoogde gebruik van de blokhut volgens de rechtbank op meer dan alleen beheer en 
onderhoud van de speeltuin gericht. De rechtbank concludeert daarom dat de 
bouwvergunning in strijd is met het geldende bestemmingsplan, verklaart het beroep 
gegrond en draagt de gemeente op een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. De 
omstandigheid, dat de gemeente in de beslissing op bezwaar had bepaald dat de 
speeltuin een openbaar karakter moest krijgen en dat de blokhut alleen mocht worden 
gebruikt voor beheer en onderhoud van de speeltuin, deed daar volgens de rechtbank 
niet aan af.  
 
Op 24 januari 2012 heeft het college besloten in de uitspraak van de rechtbank te 
berusten. Met dit memo sturen wij u de nieuwe beslissing op bezwaar, waarin de 
beslissing tot vergunningverlening wordt herroepen en de aanvraag voor de 
bouwvergunning alsnog wordt afgewezen. 
 
Voorafgaand aan de nieuwe beslissing op bezwaar heeft wethouder, mevrouw Van 
Ginkel, gesproken met leden van de speeltuinvereniging. In dit gesprek heeft de 
speeltuinvereniging opgemerkt, dat zij zich wil ontwikkelen in de richting van een 
activiteitenvereniging. In dat kader wil zij samenwerken met bijvoorbeeld het 
jongerenwerk.  De speeltuinvereniging heeft op 23 januari 2012 schriftelijk bevestigd, 
dat zij niet tegen de wil van de omwonenden ten koste van alles een besloten speeltuin 
wil realiseren. De speeltuinvereniging vraagt het college daarom de verleende 
bouwvergunning alsnog in te trekken onder de voorwaarde dat het bedrag van  
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€ 150.000,- gereserveerd blijft voor de bouw van een speeltuin voor de kinderen in 
Portland. De beslissing op bezwaar, waarin de aanvraag alsnog wordt afgewezen, 
heeft juridisch gezien hetzelfde effect als het intrekken van de aanvraag door de 
speeltuinvereniging.  
 
Verder vraagt de speeltuinvereniging de gemeente een nieuw, breed gedragen, 
initiatief te faciliteren voor het alsnog realiseren van een speeltuin in de wijk Portland. 
De speeltuinvereniging denkt aan een initieel gesprek met de omwonenden c.q. 
bezwaarmakers op initiatief van de gemeente. Het college gaat op dit verzoek in en 
organiseert in maart 2012 een gesprek met de leden van de speeltuinvereniging en de 
omwonenden.  
 
Het verzoek van de speeltuinvereniging past in uw besluit van 27 juni 2011 om het 
geoormerkte budget van € 150.000,- te blijven reserveren voor de ontwikkeling van 
een speelvoorziening in Portland. Wij houden u van de verdere ontwikkeling van het 
nieuwe initiatief op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


