
 

 

 

 

Geachte heer Hoogenboom, 

 

 

   

 Aan de heer E. Hoogenboom 

Nieuwemeerdijk 366 

1171 NW BADHOEVEDORP 

Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Faxnummer 023 563 95 50 

 

 

Cluster Inkoop en Juridische Zaken  Verzenddatum  

Contactpersoon Mevrouw A. van Fulpen (JBPB) 26 januari 2021 

Telefoon 0900 1852  

Uw brief d.d. 9 september 2019  

Ons kenmerk 3236996  

Bijlage(n) Advies commissie en verslag hoorzitting  

Onderwerp Beslissing op bezwaar   

Op 9 september 2019 heeft u een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is als bezwaarschrift, 

ter advisering, aan onze commissie toegezonden.  

 

Het bezwaar richt zich tegen een verleende omgevingsvergunning van 30 augustus 2019 aan de 

aanvrager TIG Sports B.V. (vergunninghouder). Dit is gepubliceerd op 4 september 2019 op 

overheid.nl.  

De verleende vergunning met en geldigheidsduur tot 19 oktober 2019 ziet op het realiseren van 

een promodorp als ook voor het aanleggen van een brug over de ecologische verbindingszone, 

ten behoeve van het golfevenement KLM-Open. Dit evenement heeft plaatsgevonden van 12 

september 2019  tot en met 15 september 2019.  

 

Ten behoeve van de beslissingen op bezwaarschriften is een adviescommissie als bedoeld in 

artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ingesteld. Het advies van deze 

commissie treft u bijgaand aan. 

 

Wij zenden vergunninghouder eveneens een afschrift van dit besluit toe. 

 

Wij besluiten: 

1. het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren.  

 

Overwegingen 

Wij stemmen in met het advies van de commissie bezwaarschriften. Het advies bevat de 

motivering van ons besluit. 
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Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namens dezen, 

de teammanager Juridische Zaken, 

 

 
 

B. Kegener 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, 

Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem en wel binnen een termijn van zes weken. 

Deze termijn vangt aan op de dag na verzending van deze beslissing. 

U kunt ook digitaal in beroep gaan bij de 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. 

 

 


