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Buurtcomité Fort Orthen 
p/a D. van Dijk 
Laagakkerstraat 18 
5231 PK 's-Hertogenbosch 

Uw brief van : 25 april 2018 
Uw kenmerk 

Ons kenmerk : SO/JUR 7933881 pv 180177 
Datum : 21 september 2018 

Onderwerp : Beslissing op bezwaarschrift pv 180177 

Geachte mevrouw Van Dijk, 
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',~•~~/ 's-Hertogenbosch --

Ref. : P. Christophe 
Tel. : 073-6155722 

E-mail : p.christophe@s-hertogenbosch.nl 

Op 25 april 2018 heeft u namens het Buurtcomité Fort Orthen een bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit WB00040351 / zaak 7538415 van 15 maart 2018. In dit besluit is een omgevingsvergunning 
verleend aan Four Apes BV voor het bouwen van een trampolinecentrum in de San Salvatorkerk met 
de activiteiten Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo), Strijdig gebruik van gronden/bouwwerken met regels 
RO (art 2.1 lid 1c Wabo) en Handelingen met gevolgen voor gemeentelijke monumenten (artikel 2.2 
lid 1b Wabo) op de locatie Schaarhuisstraat 14. 

Beslissing op bezwaarschrift 
Ik heb uw bezwaarschrift ongegrond verklaard. Het bestreden besluit blijft in stand. De nadere 
motivering van mijn beslissing staat in het bijgevoegd advies van de commissie van advies voor 
bezwaarschriften van 22 augustus 2018. 

Beroep 
Als u het hiermee niet eens bent, kunt u binnen zes weken na de verzending van deze brief 
gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA te 's-Hertogenbosch. Tegelijkertijd kan een belanghebbende bij spoedeisend belang de 
voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
Nadere informatie over bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale 
informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid . 

Hoogachtend, 
Namens bur ~ ester en wethouders van 's-Hertogenbosch, 
De directeu n (~dsontwikkeling, 

. Kleijwegt MBA 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN 
AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

Onderwerp: Bezwaarschriften van 68 omwonenden genoemd in het aan dit advies gehechte 
overzicht van bezwaarmakers. De door bezwaarmakers naar voren gebrachte 
bezwaren worden in dit advies gezamenlijk besproken. 
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Besluit: Besluit van het hoofd van de afdeling VfH Omgevingswet, namens burgemeester en 
wethouders, (hierna: het college) van 15 maart 2018. Bij dit besluit is aan Four Apes 
BV een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een 
trampolinecentrum in de San Salvatorkerk gelegen aan de Schaarhuisstraat 14 in 
Orthen, 's-Hertogenbosch. 

Gemachtigde: -

Hoorzitting: 22 augustus 2018 

Advies: 22 augustus 2018 

=======================================-============================= 
Het advies van de commissie. 
Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders de bezwaren ongegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te laten. De commissie heeft daarvoor de navolgende redenen. Na een 
korte inleiding leest u eerst het standpunt van bezwaarmakers daarna treft u onze overwegingen aan. 

De gevolgde procedure. 
Op 22 augustus 2018 zijn bezwaarmakers in de gelegenheid gesteld hun bezwaren toe te lichten ten 
overstaan van onze commissie. Zij - voornamelijk een drietal woordvoerders in de persoon van 
mevrouw D. van Dijk, de heer J. Schramade en de heer J. de Best- hebben van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. Namens vergunninghouder waren de heren G. Verheijen, J. Versleijen en Bels 
aanwezig. Vertegenwoordigers van de parochie van de Heilige Maria waartoe de kerk San Salvator 
behoort waren eveneens aanwezig. Het college is ter zitting verschenen daarbij vertegenwoordigd door 
de heer mr. P.W .G.M. Christophe. 

De ontvankelijkheid. 
De bezwaarschriften zijn ingediend binnen de daarvoor in de wet gestelde termijn en voldoen ook aan 
de overige in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) gestelde eisen. De commissie is dan ook 
van oordeel dat bezwaarmakers in hun bezwaren kunnen worden ontvangen. 

Het standpunt van bezwaarmakers. 
Door bezwaarmakers wordt - kort en zakelijk weergegeven- het volgende gesteld. 
Alternatieve locatie & gevolgde procedure. 
Voor de vestiging van het trampolinecentrum zijn betere alternatieve locaties beschikbaar. De kerk is bij 
uitstek geschikt voor vestiging van een sociaal maatschappelijke functie. Andere commerciële 
functies dan de vestiging van een trampolinecentrum zijn voorstelbaar. 
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Hierover is echter in het geheel geen overleg gevoerd door de gemeente met de omwonenden. De 
gemeente was niet bereid om medewerking te verlenen aan vestiging op andere potentiele locaties. 
Daarmee heeft de gemeente het behoud van de kerk als gemeentelijk monument onevenredig zwaar 
laten meewegen. Er is geen sprake geweest van een zuivere toetsing nu de gemeente een dubbelrol 
heeft gespeeld. Op grond van de verleende inspraak zouden de openingstijden zoals verzocht bij de 
verlening van de vergunning worden beperkt. Dat is niet gebeurd. 

Verkeersveiligheid & Parkeren. 
De komst van een trampolinecentrum zal een verkeersinfarct veroorzaken door alle bezoekende en 
vertrekkende automobilisten. De wijk Orthen is een 30 km zone. De vraag is wat de gemeente zal 
doen om het verkeer in goede banen te leiden. Op het plein voor de San Salvatorkerk spelen veel 
kinderen, hun veiligheid is in het geding. Het aangegeven minimumaantal van 126 personen wat op 
enig moment aanwezig kan zijn in het trampolinecomplex is een te voorzichtige inschatting. Er is 
geen althans onvoldoende rekening gehouden met de "overlap" die zal ontstaan door komende en 
vertrekkende bezoekers. De door JumpXL aangegeven piekmomenten wat betreft bezoekers komen 
niet overeen met de metadata die via google over andere trampolinelocaties van Four Apes BV 
beschikbaar zijn. Het verkeer van en naar het trampolinecentrum zal ook zorgen voor lichtoverlast in 
de huizen die direct aan het plein liggen. 

Het college is uitgegaan van een "verkeerde" parkeernorm. Gewezen wordt op de CROW normen en 
op de vestiging van een trampolinecomplex in Hilversum. Deze gemeente heeft gekozen voor de 
parkeernorm behorende bij de functie indoorspeeltuin. In plaats van de parkeernorm behorende bij de 
functie sportzaal had de parkeernorm voor indoorspeeltuin moeten worden gebruikt. De parkeernorm 
behorende bij laatstgenoemde functie gaat uit van 4,4 benodigde parkeerplaatsen in plaats van 2,56 
benodigde parkeerplaatsen per 100m2 oppervlak. De functie indoorspeeltuin sluit beter dan de functie 
sportzaal aan bij het gebruik van de voormalige kerk als trampolinecentrum. Dat betekent dat er geen 
28 maar 51 parkeerplaatsen nodig zijn. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de vergunde 
situatie. Bij de berekening van de parkeerbehoefte is het verblijfsgebied (1084 m2) als bedoeld in het 
Bouwbesluit maatgevend geweest terwijl uit had moeten worden gegaan van het gebruiksoppervlakte 
(1159 m2). Dat volgt ook uit de nota parkeernormering van de gemeente 's-Hertogenbosch. Het 
aantal benodigde parkeerplaatsen valt daarmee hoger uit. Dat ook groepen het trampolinecentrum 
zullen bezoeken is niet meegewogen. Groepen komen per bus, voor de bus is geen plek. 

Het college is uitgegaan van fictieve parkeerplaatsen. De straten rondom het trampolinecomplex zijn 
(te) smal. Indien op de rijweg wordt geparkeerd blijft slechts één rijbaan over. Hierdoor ontstaan 
knelpunten in de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Alleen de officiële parkeervakken mogen 
worden meegenomen. Men is ook bevreesd dat bezoekers gebruik zullen gaan maken van 
sluiproutes. 

Ook wordt geen rekening gehouden met de activiteiten die regelmatig in het Nico Schuurmans huis, 
café Schutterswelvaren en rondom de begraafplaats Orthen plaatsvinden. Tevens zorgt de vestiging 
van Carnavalswinkel Oeteljee (Orthen 39) voor de nodige parkeerdruk. 

Tenminste één van de ontsluitingsroutes zal gelet op de Ruimtelijke Structuurvisie 's-Hertogenbosch 
2003 "Stad tussen de stromen" van de gemeente 's-Hertogenbosch in de toekomst komen te 
vervallen ten gunste van wandel- en fietspaden. Hiermee is geen rekening gehouden. Een andere 
ontsluitingsroute is fysiek ingericht als fietsstraat. Daar zijn nu al verkeersgevaarlijke situaties. Dat zal 
alleen maar erger worden. 
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Aan het akoestisch onderzoek liggen incorrecte uitgangspunten ten grondslag. Gewezen wordt op de 
argumenten gerelateerd aan komende en vertrekkende bezoekers zoals genoemd onder het kopje 
verkeer en Verkeersveiligheid & parkeren. 

In het akoestisch onderzoek wordt in het geheel geen aandacht besteed aan het stemgeluid (praten, 
luid spreken of schreeuwen) van de kinderen die gebruikmaken van de trampolines. Het valt te 
verwachten dat het geluidniveau vanwege stemgeluid daarom tenminste vergelijkbaar zal zijn met 
een kroeg of een schoolplein. Het geluidniveau daarvan ligt in het algemeen tussen de 80 en 90 dB. 
Het geluidniveau van de muziek ligt 10 dB(A) lager. De dominante geluidbron overstemt de muziek. 
Dat zal betekenen dat de muziek op een hoger muziekniveau zal worden afgespeeld. Op grond van 
artikel 2.1 lid f van het Activiteitenbesluit vormt stemgeluid een wezenlijk onderdeel van de activiteit. 
De gemeente had dan ook maatwerkvoorschriften moeten opleggen. Zowel de kerk als de direct 
aanpalende woningen zijn niet voorzien van geluidsisolerende maatregelen. Hiermee is onvoldoende 
rekening gehouden. De deuren van het trampolinecentrum zullen op bepaalde momenten zeker open 
staan. Dan ontstaat er geen geluidlek. Gewezen wordt op een uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 augustus 2018, ECLl:NL:RVS:2018:2563. Uit deze 
uitspraak volgt dat ook rekening moet worden gehouden met stemgeluid van bezoekers en het 
dichtslaan van portieren en startende auto's. Dat is in casu niet gebeurd. 

Luchtkwaliteit. 
Een beoordeling van de gevolgen voor de luchtkwaliteit is vereist. Door de gebruikswijziging is sprake 
van een verkeersaantrekkende werking. Deze leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit en 
zorgt voor een toename van fijnstof in de directe leefomgeving. 

Woongenot & woon- en leefklimaat. 
De komst van een trampolinecentrum zal mede gegeven de openstellingstijden het woongenot 
negatief beïnvloeden. Een dergelijk centrum past ook niet in een woonwijk. Het uitzicht zal 
veranderen. De hele week, zeven dagen lang, wordt uitgekeken op vlaggen van het 
trampolinecentrum. Het stemgeluid binnen en buiten het trampolinecentrum zal tot een 
onaanvaardbaar woon- en leefklimaat leiden. 
Het plein heeft een maatschappelijke functie voor Orthen. De omwonenden hadden duidelijke 
afspraken over het gebruik van het plein en de tijden met de kerkgemeenschap. Het plein zal gebruikt 
gaan worden als parkeervoorziening. Daarmee kunnen in Orthen geen activiteiten zoals buurtfeesten, 
kinderfeestjes, koningsdag en straatspeeldag meer worden georganiseerd. Door de ruime 
openstellingstijden gedurende zeven dagen per week zal deze maatschappelijke functie verloren 
gaan. Omdat het plein toegankelijker wordt gemaakt vreest men voor een toename van overlast die 
men in het verleden van ongewenst publiek (drugsdealers) en zwerfvuil heeft gehad. 
In de wijk is recent het woongebouw "Ordune" geopend. Het is onredelijk en onveilig om de druk op 
de woonwijk met de komst van een trampolinecentrum nog meer te verhogen. 

Monumentaal pand. 
De San Salvatorkerk is een monumentaal pand. Het aanbrengen van reclame aan de buitenzijde doet 
hier afbreuk aan . 

Waardevermindering woning & plan- en overige schade. 
De komst van het trampolinecentrum zal gelet op de aangevoerde bezwaren tot een waardedaling 
van de woning leiden. Tevens zal er sprake zijn van trillingsschade en hinder. Hiermee is geen 
althans onvoldoende rekening gehouden. 
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Goede ruimtelijke ordening & belangenafweging. 
H~~ c?llege heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de vestiging van een trampolinecentrum niet in 
striJd 1s met een goede ruimtelijke onderbouwing. Nagelaten is om inzicht te geven in de 
belangenafweging die is gemaakt tussen enerzijds de belangen van de omwonenden en anderzijds die 
van JumpXL. Regelmatig wordt door JumpXI gesproken over een benchmark met Eindhoven waar ook 
een trampolinecentrum in een kerk is gevestigd. De situatie in Eindhoven verschilt teveel van die in 
Orthen de door JumpXI gebruikte benchmark, vergelijking gaat dan ook mank. 

Juridisch kader. 

De Awb, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), het Besluit omgevingsrecht 
(hierna: Bor) en het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De van toepassing zijnde bepalingen zijn 
als bijlage bijgevoegd1• 

Overwegingen van de commissie. · 
De commissie dient in het voorliggende geschil te beoordelen de vraag of het door bezwaarmakers 
bestreden besluit waarbij aan Four Apes BV omgevingsvergunning is verleend - kort gezegd - voor het 
realiseren van een trampolinecentrum in de San Salvatorkerk in stand kan blijven. 

De commissie wenst alvorens puntsgewijs in te gaan op wat door bezwaarmakers naar voren is 
gebracht het volgende te overwegen. 

Op 8 december 2017 is door Four Apes BV een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. 
Daarmee is vergunning is gevraagd voor realiseren van een trampolinecomplex in een kerk staande 
aan de Schaarhuisstraat 14 in Orthen in 's-Hertogenbosch. De aanvraag ziet op de activiteiten, bouwen 
(intern), strijdig gebruik van gronden en of bouwwerken en handelingen met gevolgen voor 
gemeentelijke monumenten. 

Het trampolinecomplex - recreatief - zal vooral in het centrale deel van de kerk worden geplaatst. 
Daarbij zullen de monumentale ornamenten zoveel als mogelijk worden behouden. Hiervoor is een 
inventarisatie gemaakt van interieurelementen en zijn afspraken vastgelegd. Ornamenten die verwijderd 
dienen te worden zullen worden hergebruikt dan wel opgeslagen. Het trampolinecomplex wordt geheel 
los van het gemeentelijk monument en volledig reversibel - het leidingwerk daarbij inbegrepen -
aangebracht. Er vinden geen aanpassingen aan de buitenkant, constructie plaats. Wel zullen er 
brandtechnische aanpassingen plaatsvinden. Eventuele signing - reclame- aan de buitenzijde moet 
apart worden aangevraagd. 

In de kerk komt naast een trampolinepark ook ondersteunende horeca. Er wordt geen alcoholhoudende 
drank geschonken. In het weekend is het trampolinecentrum van 11 :00 tot 20:00 uur geopend, op 
woensdag en vrijdag van 14:00 tot 20:00 uur en op maandag, dinsdag en donderdag van 16:00 tot 
20:00 uur. Tijdens schoolvakanties is het trampolinecomplex geopend van 10:00 tot 19:00 uur. De 
eindtijden zijn uiterste tijden. In eerste instantie zal het complex niet langer dan tot 18:00 geopend zijn. 
Het verruimen van de openingstijden tot 20:00 uur is afhankelijk van de bezetting. Voor de uitvoering 
van de verkeerstoets is al wel rekening gehouden met deze ruimere openingstijden. 

Niet in geschil tussen partijen is dat voor het realiseren van trampolinecomplex in de San 
Salvatorkerk een omgevingsvergunning noodzakelijk is. 

1 Zie de aangehechte bijlage. De gemeentelijke regelgeving is te raadplegen op de website www.overheid.nl 
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Het perceel, Schaarhuisstraat 14, waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning ziet is 
gelegen in het bestemmingsplan "Noord, 1° herziening". Het perceel heeft in dit bestemmingsplan de 
bestemming "Maatschappelijk". 

Op grond van artikel 11 van de planvoorschriften zijn binnen deze bestemming toegestaan: 
bibliotheken; kinderdagverblijven; voor- en naschoolse opvang; openbare dienstverlening; 
(para)medische voorzieningen; praktijkruimtes; religieuze voorzieningen; culturele voorzi~ningen,. 
sociale voorzieningen, uitvaartcentrum en voorzieningen voor het verenigingsleven met u1tzondenng 
van verenigingen/clubs waarvan redelijkerwijs (geluids)overlast te verwachten is. 

Het voorliggende bouwplan dat voorziet in de vestiging van een trampolinecentrum past dus niet 
binnen de hiervoor weergegeven maatschappelijke bestemming. De strijdigheid van het bouwplan 
voor wat betreft de vestiging van een trampolinecomplex is daarmee gegeven. 

Deze enkele omstandigheid levert een grond op om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. 
Echter op grond van artikel 2.10, tweede lid, van de Wabo moet de aanvraag omgevingsvergunning 
ook als een verzoek om "afwijking van het geldend planologisch regime" worden gezien. Met 
toepassing van artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo kan, indien er sprake is van strijdigheid van 
een activiteit met gebruiksregels en of bouwregels, medewerking worden gegeven aan deze strijdige 
activiteit. 

Het toetsingskader hierbij wordt gevormd door artikel 2.12 van de Wabo. Op grond van het eerste lid 
onder a van genoemd artikel kan de omgevingsvergunning in een drietal gevallen worden verleend. 
Zo kan de omgevingsverguoning worden verleend in de bij algemene maatregel van bestuur, het 
Besluit omgevingsrecht, aangewezen gevallen. 

Artikel 2.12 eerste lid, aanhef en onder a, sub 2 van de Wabo in relatie met artikel 2.7 van het Bar en 
artikel 4, aanhef negende lid, van BOR-bijlage Il biedt de mogelijkheid om in afwijking van het 
geldende bestemmingsplan voor de vestiging van een trampolinecomplex een omgevingsvergunning 
te verlenen. Op grond van laatstgenoemd artikel komen voor verlening van een omgevingsvergunning 
- voor zover hier van belang - in aanmerking het gebruiken van bouwwerken, eventueel in 
samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten. 

De realisering van een trampolinecomplex in de San Salvatorkerk betreft geen bouwkundige uitbreiding 
van de bestaande bebouwde oppervlakte of het bouwvolume van het gebouw. Aan het plan kan dus 
met toepassing van artikel 4, aanhef en negende lid van Bijlage Il bij het Bor medewerking worden 
verleend. 

Gegeven het vorenstaande is naar het oordeel van de commissie door het college terecht bezien of er 
in het onderhavige geval aanleiding is om af te wijken van de hiervoor benoemde bestemmingsplannen. 
De commissie stelt daarbij voorop dat het verlenen van een omgevingsvergunning als hier aan de orde 
een b~voegdheid v~n het college betreft. Het college komt bij de vraag of aan een dergelijk verzoek al 

. dan niet medewerking moet worden verleend een grote mate van beleidsvrijheid toe. 

Bij de vraag of een omgevingsvergunning voor deze activiteit kan worden verleend, is het 
bestuursorgaan conform bestendige rechtspraak wel genoodzaakt om alle relevante belangen en 
omstandigheden bij haar besluitvorming te betrekken. 

Het belang van de aanvrager, in dit geval Four Apes BV, wordt afgezet tegen de belangen van 
omwonenden c.q. derde-belanghebbenden en tegen het belang dat de gemeente heeft bij bewaking 
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van de planologische c.q. stedenbouwkundige opzet van de omgeving en het eventueel voorkomen van 
precedentwerking. 

De commissie stelt vast dat het college het initiatief van Four Apes BV om in het voormalig kerkgebouw 
San Salvator gelegen aan de Schaarhuisstraat 14 een recreatieve trampolinehal te vestigen op grond 
van de gemeentelijke inspraakverordening samen met een ruimtelijke motivering "herinvulling voonnalig 
kerkgebouw Schaarhuisstraat 14 Orthen (San Salvatorkerk)" medio juli 2017 ter inzage heeft gelegd. 
Daarbij is aan een ieder, de omwonenden niet uitgesloten, de gelegenheid geboden te reageren op het 
initiatief voornoemd. Hiertoe is niet alleen een kennisgeving in het gemeenteblad gepubliceerd maar is 
een groot aantal omwonenden rechtstreeks per brief in de gelegenheid gesteld om te reageren. 

In de ruimtelijke motivatie is een omschrijving van het initiatief gegeven en heeft het college de 
ruimtel ijke aspecten, milieu, parkeren en erfgoed besproken en aangegeven dat alles overwegende de 
vestiging van een trampolinecomplex in de San Salvatorkerk ruimtelijk aanvaardbaar is. 

Naar aanleiding hiervan hebben de omwonenden, waaronder ook veel bezwaarmakers, hun 
"inspraakreactie" gegeven. Vervolgens is op 13 maart 2018 het eindverslag van de geboden inspraak 
vastgesteld. Uit het eindverslag van de inspraak blijkt dat het college terzake alle aangevoerde 
"bezwaren" een afweging heeft gemaakt. Het betreft de onderwerpen: milieu, geluid en overlast, verkeer 
en parkeren (bereikbaarheid, parkeren en veiligheid), gebruik van het plein, uitzicht op het pand en de 
gevolgde procedure. Op grond van de door het college gemaakte afweging concludeert het college dat 
er geen reden is om af te zien van het verlenen van medewerking aan de vestiging van een 
trampolinecentrum als gevraagd door Four Apes BV. 

Vervolgens is de omgevingsvergunning door het college bij besluit van 15 maart 2018 verleend. Het 
eindverslag van de door het college geboden inspraak maakt daarvan onderdeel uit. Tevens heeft het 
college zich bij het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning gebaseerd op de verkeerstoets 
ontwikkeling San Salvatorkerk 's-Hertogenbosch van RA intra, advies & ingenieursbureau van 15 
september 2017, het akoestisch onderzoek omgevingslawaai trampolinepark San Salvatorkerk 
's-Hertogenbosch van 30 oktober 2017 en het advies van de afdeling SO/erfgoed van de gemeente 
's-Hertogenbosch van augustus 2017 over het voornemen inpassing trampolinecentrum in gemeentelijk 
monument San Salvatorkerk te Orthen. 

Ten aanzien van de door bezwaarmakers naar voren gebrachte bezwaren overweegt de commissie 
puntsgewijs als volgt. 

Alternatieve locatie & gevolgde procedure. 
Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, bijvoorbeeld de uitspraak van 12 april 
2017, ECLl:NL:RVS:2017:1015, dient het college te beslissen op de aanvraag om een 
omgevingsvergunning zoals deze is ingediend. Dat de kerk beter, meer geschikt is voor sociaal
maatschappelijke doeleinden, is een vraag die dan ook niet voorligt. Indien een project op zichzelf 
aanvaardbaar is, kan het bestaan van alternatieven slechts tot het onthouden van medewerking nopen, 
indien op voorhand duidelijk is dat door de verwezenlijking van die alternatieven een gelijkwaardig 
resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren. Dat in casu daarvan sprake is, is de 
commissie niet gebleken. Dat vergunninghouder en de gemeente kennelijk hebben gesproken over 
mogelijk alternatieve locaties voor de vestiging van een trampolinecentrum is onvoldoende. Daarbij 
merkt de commissie op dat een beoogde locatie op het bedrijventerrein Rietvelden die tijdens de 
hoorzitting ter sprake is gekomen niet als gelijkwaardig kan worden beschouwd. De beoogde locatie ligt 
immers buiten het door de raad aangewezen gebied van het bedrijventerrein waarbinnen het onder 
voorwaarden mogelijk wordt geacht om niet aan een bedrijventerrein gebonden functies te vestigen. Met 
andere woorden vestiging van het trampolinecentrum daar is uitgesloten. 
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Hoewel bezwaarmakers stellen dat zij niet althans onvoldoende zijn betrokken bij de plannen voor de 
vestiging van een trampolinecentrum blijkt uit het vorenstaande - de door het college gevolgde 
inspraakprocedure - anders. Dat de procedurele in de weg staan aan de vergunningverlening is de 
commissie evenmin gebleken. De commissie benadrukt daarbij volledigheidshalve dat het volgen van 
de inspraakprocedure niet kan worden gelijkgesteld met het volgen van de uniforme 
voorbereidingsprocedure. 

Wat betreft de openingstijden merkt de commissie tot slot nog op dat deze in overeenstemming zijn met 
hetgeen in het eindverslag van de inspraak is vastgelegd en niet afwijken van hetgeen is aangevraagd. 

Verkeersveiligheid & Parkeren. 
Ten aanzien van de verkeerverkeersveiligheid en het parkeren stelt de commissie voorop dat slechts de 
vraag aan de orde is of het onderhavige plan leidt tot een verkeersonveilige situatie dan wel 
parkeeroverlast. De door bezwaarmakers aangevoerde reeds bestaande parkeerproblemen met 
betrekking tot het Nico Schuurmanshuis, café Schutterswelvaren, de begraafplaats Orthen en de 
carnavalswinkel Oeteljee, en de geschetste verkeersonveilige situaties zijn in zoverre dan ook niet van 
belang. 

Door RA intra advies- en ingenieursbureau is een verkeerstoets uitgevoerd waarbij de verkeerssituatie 
en verkeersafwikkeling als gevolg van de vestiging van het trampolinecentrum is beoordeeld. Voor het 
bepalen van de parkeerbehoefte is de functie van "sporthal" gehanteerd om zodoende het benodigd 
aantal parkeerplaatsen te bepalen. 

Daarbij is door RA intra advies gebruik gemaakt van de nota parkeemormering 2016 van de gemeente 
's-Hertogenbosch voor wat betreft het bepalen van de functie met het daaraan gekoppeld het 
parkeerkencijfer. De verkeersgeneratie is aan de hand van de meest recente kencijfers van het CROW 
in beeld gebracht (publicatie 317, oktober 2012). 

De nota parkeemormering is door de gemeenteraad vastgesteld op 21 september 2016 en is op 1 
oktober 2016 in werking getreden. In de nota parkeemormering wordt de gemeente 's-Hertogenbosch 
op grond van gebiedskenmerken ingedeeld in een zestal zones. Het voorliggende initiatief is gelegen in 
de wijk Orthen en Orthen ligt in zone 3: overige bebouwde kom (plaats) 's-Hertogenbosch. 

Partijen verschillen van mening over de vraag aan de hand van welke functie moet worden uitgegaan bij 
de bepaling van de te hanteren parkeernorm. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat het 
trampolinecentrum functioneel gezien, kan worden aangemerkt als een sporthal/sportzaal in plaats van 
zoals bezwaarmakers stellen een indoorspeeltuin. Het college acht voor de keuze doorslaggevend dat 
er bij het trampolinecentrum sprake is van een afspraakregime waarbij bezoekers van te voren een uur 
trampolinespringen kunnen reserveren. Dat is anders bij een indoorspeeltuin waar sprake is van vrije, 
niet gereguleerde, toegang. 

Volgens de commissie is het college dan ook terecht uitgegaan van de functie sporthal/sportzaal. 
Daarbij wijst de commissie op de nota parkeernormering. Hierin staat dat de parkeerbehoefte voor de 
functies, sport, cultuur en ontspanning afhankelijk is van onder andere de doelgroep, formule en het 
verzorgingsgebied. De keuze van het college acht de commissie dan ook passend en in 
overeenstemming met het vorenstaande. Dat bezwaarmakers wijzen op keuzes die door andere 
gemeenten - waaronder Hilversum - zijn gemaakt maakt dat niet anders. 

Uit het vorenstaande volgt dat het college bij het berekenen van de parkeerbehoefte terecht is 
uitgegaan van het bij de functie sporthal behorende parkeerkencijfer van 2,65, oftewel per 100m2 dient 
2,65 parkeerplaats beschikbaar te zijn. 
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Het college is daarbij uitgegaan van een omvang van het trampolinecentrum van 1.084 m2. Het 
benodigde aantal parkeerplaatsen- parkeerbehoefte - komt dan op 29. 

Aan de hand van parkeertellingen, rekening houdend met fietsparkeren blijkt dat er op het plein voor de 
San Salvatorkerk dan wel in de directe omgeving meer dan voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn 
om te kunnen voldoen aan de parkeerbehoefte. Van een onaanvaardbare parkeerdruk is dan ook zeker 
geen sprake. De commissie merkt daarbij op dat het verschil van mening over de omvang van het 
brutovloeroppervlak wat moet worden meegenomen voor de berekening van de parkeerbehoefte aan 
deze conclusie geen afbreuk doet. Immers het gaat om een marginaal verschil van minder dan 100m2. 
Het verschil bedraagt 75 m2 (1159 m2 minus 1084 m2). De parkeernorm bedraagt 2,65 per 100 m2 
zodat gegeven de beschikbare parkeerplaatsen en gelet op de parkeerdruk die ruimschoots onder de 
vereiste 80% blijft ook bij hantering van 1159 m2 aan de parkeerbehoefte kan worden voldaan en 
alsdan van een onaanvaardbare parkeerdruk geen sprake is. 

Ook wat betreft de verkeersafwikkeling is deugdelijk onderzocht wat de vestiging van het 
trampolinecentrum betekent voor het aantal verkeersbewegingen en daarmee ook de 
verkeersaantrekkende werking. Door RA intra advies- en ingenieursbureau is ook hier gebruik gemaakt 
van de kencijfers zoals die via CROW beschikbaar zijn. De conclusie is dat voor wat betreft de 
verkeerstoename als gevolg van de vestiging van het trampolinecentrum niet tot knelpunten in de 
verkeersafwikkeling en/of verkeersveiligheid leidt. 

De commissie acht dan ook gegeven dat het college het advies van RA intra advies- en 
ingenieursbureau van 15 september 2017 aan zijn besluit ten grondslag mocht leggen. Wat door 
bezwaarmakers naar voren is gebracht biedt géén althans onvoldoende concrete aanknopingspunten 
voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van dit advies. Het college kon en mocht zich dan ook terecht 
op het standpunt stellen dat voor een tekort aan parkeerplaatsen noch voor een verkeersonveilige 
situatie behoeft te worden gevreesd. Temeer nu bezwaarmakers geen andersluidend tegenrapport 
hebben ingebracht of zoals gezegd anderszins aannemelijk hebben gemaakt dat aan het advies 
voornoemd onjuiste uitgangspunten ten grondslag liggen. 

Geluidoverlast. 
Het college heeft de besluitvorming op dit punt met name gebaseerd op het door Tritium advies 
uitgevoerde onderzoek als neergelegd in het uitgebrachte rapport van 30 oktober 2017. 

Het akoestisch onderzoek heeft betrekking op de geluidemmissie van de activiteiten van het 
trampolinecentrum. Middels het onderzoek is niet alleen de totale geluidsuitstraling bepaald van de 
geluidrelevante activiteiten op het inrichtingsterrein maar is ook de indirecte hinder vanwege het verkeer 
van en naar de inrichting in beschouwing genomen. Daarmee is voor de toetsing aan de geluidnormen 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer het parkeerterrein hoewel dat niet tot de inrichting als zodanig 
behoort - het parkeerterrein is immers openbaar - wel als zodanig beschouwd. 

Het stemgeluid van personen op het parkeerterrein is niet meegenomen omdat deze uitgaande van de 
eisen uit het Activiteitenbesluit buiten beschouwing mogen worden gelaten. Het muziekgeluid in de kerk 
is eveneens niet meegenomen omdat de muziekgeluidniveaus beperkt blijven tot 70-75 dB(A). Gelet op 
de bouwkundige schil van de kerk, de afstand tot de dichtst nabijgelegen woningen en de 
openingstijden van het trampolinecentrum zijn de muziekniveaus niet maatgevend c.q. relevant. Het 
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 
uitgave 1999. 
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Op grond van het akoestisch onderzoek is gegeven dat de vestiging van het trampolinecentrum voldoet 
aan het BBT (Beste Beschikbare Technieken) principe, dat voldaan wordt aan zowel de normwaarden 
met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als met betrekking tot de maximale 
geluidniveaus. Tot slot geldt dat voor wat betreft de indirecte hinder van het verkeer van en naar het 
trampolinecentrum wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. 

Hieruit volgt volgens de commissie dat de geluidniveaus gedurende de voor het trampolinecentrum 
representatieve bedrijfssituatie zijn berekend, inzichtelijk gemaakt en ook getoetst zijn aan de daaraan 
te stellen geluideisen. Niet onbelangrijk is dat op 9 april 2018 het geluidsonderzoek in de praktijk is 
getoetst. Daarbij is gebleken dat buiten het trampolinecentrum geen geluid te waarneembaar was als 
gevolg van de geluidsproductie volgens de norm binnen het centrum. 

De commissie acht dan ook gegeven dat het college het advies van Tritium van 30 oktober 2017 aan 
zijn besluit ten grondslag mocht leggen. Wat door bezwaarmakers naar voren is gebracht biedt ook hier 
géén althans onvoldoende concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van 
dit advies. Het college kon en mocht zich dan ook terecht op het standpunt stellen dat er geen enkele 
reden is om te veronderstellen dat het trampolinecentrum niet aan het eisen als gesteld in het 
Activiteitenbesluit kan voldoen dan wel dat anderszins sprake zal zijn van overlast door geluid. Temeer 
nu bezwaarmakers geen andersluidend tegenrapport hebben ingebracht of zoals gezegd anderszins 
aannemelijk hebben gemaakt dat aan het advies voornoemd onjuiste uitgangspunten ten grondslag 
liggen. 

Luchtkwaliteit. 
Bezwaarmakers zijn van mening dat door de toename van het aantal verkeersbewegingen de normen 
voor fijnstof nog verder zullen worden overschreden. 

Voor de vraag of de normen voor fijnstof op onaanvaardbare wijze worden overschreden is bepalend of 
de vestiging van het trampolinecomplex, meer in het bijzonder de toename van het aantal 
verkeersbewegingen, al dan niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. De grens voor NIBM ligt daarbij op 1,2 microgram/m3

• 

Deze vraag kan met behulp van de NIBM-rekentool worden beantwoord. Uit de door het college 
overgelegde berekening blijkt dat de maximale bijdrage van 2.500 extra voertuigbewegingen 
(weekdaggemiddelde) voor stikstofdioxide (NO2) 0,48 microgram/m3 bedraagt. De bijdrage voor fijnstof 
(PM 10) bedraagt 0, 14 microgram/m3

• De grens voor NIBM is 1,2 microgram/m3 . 

Uit de berekening volgt dan ook zonder enige twijfel dat de grenswaarde niet wordt overschreden zodat 
de conclusie gerechtvaardigd is dat de vestiging van het trampolinecomplex weliswaar gevolgen heeft 
voor de luchtkwaliteit maar niet in die mate dat nader onderzoek noodzakelijk is. Mitsdien is uit dat 
oogpunt de vestiging van het trampolinecomplex aanvaardbaar nu het de toename van het aantal 
verkeersbewegingen niet in betekende mate zal leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Woongenot & woon- en leefklimaat. 
Niet is geschil is _dat gebruik van de San Salvatorkerk als trampolinecentrum gevolgen heeft voor het 
woon- een leefklimaat en_ dat het een verkeerstoename met zich mee brengt. De vraag is of die 
gevolgen een onevenredig nadeel opleveren voor bezwaarmakers. Volgens de commissie moet die 
vraag ontkennend worden beantwoord. 

He! pl~in is _nu al ~eels in_ gebr~ik als parkeer- en deels als speelterrein. Het plein is als zodanig ook 
fysiek ingericht. Niet valt in te zien dat met de komst van het trampolinecentrum het plein zijn sociaal 
maatschappelijke functie zoals door bezwaarmakers wordt gesteld zal verliezen. 
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Dat h~t P!ein_toegankelijker wordt en dat daarmee een toename van overlast zal plaatsvinden, volgt de 
comm1ss1e rn~t. ~et plein zal door bezoekers van het trampolinecentrum worden gebruikt als 
parkeervoorziening, deze voorziening is overigens openbaar en niet exclusief bestemd voor een 
bepaalde groep. Gegeyen hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen valt niet goed in te zien 
welke overlast dat met zich mee zal brengen. In elk geval kan tegen eventuele overlast op de 
gebruikelijke wijze handhavend worden opgetreden indien dat nodig mocht blijken te zijn. 

De overige bezwaren waaronder stemgeluid, lichthinder, uitzicht en zwerfvuil geven geen aanleiding 
voor de commissie om aan te nemen dat het woongenot dan wel woon- en leefklimaat in die mate wordt 
aangetast dat de vestiging van een trampolinecentrum onaanvaardbaar is. De commissie wijst daarbij 
nadrukkelijk naar wat hiervoor reeds is overwogen en wat door het college in ruimtelijke onderbouwing 
en in het verweerschrift naar voren is gebracht. 

Monumentaal pand. 
De aanvraag van Four Apes BV is door de monumentencommissie op 28 februari 2018 besproken en 
getoetst aan de criteria zoals beschreven in de Monumentenwet en de Monumentenverordening. De 
monumentencommissie heeft een positief advies uitgebracht waarbij een tweetal voorwaarden zijn 
gesteld. De kunstwerken die worden genoemd op de lijst van SO/erfgoed moeten overeenkomstig de 
afspraken worden behouden en het trampolinecentrum moet geheel reversibel worden aangebracht. 

Reclame-uitingen aangebracht aan de buitenzijde van de kerk zijn niet aangevraagd door Four Apes 
BV. De stelling van bezwaarmakers dat het gemeentelijk monument door het aanbrengen van 
reclame wordt aangetast mist dan ook elke grondslag. 

Waardevermindering woning & plan- en overige schade. 
Voorzover bezwaarmakers stellen dat zij door het verlenen van een omgevingsvergunning voor de 
vestiging van een trampolinecomplex schade lijden kunnen zij deze schade proberen te verhalen op 
de gemeente door het indienen van een planschadeverzoek. Planschade als zodanig staat in deze 
procedure dan ook niet ter discussie. Dat er mogelijk sprake kan zijn van trilling- of andere schade is 
voorts op geen enkele wijze nader onderbouwd zodat dit evenmin in de weg staat aan het verlenen 
van de omgevingsvergunning zoals door Four Apes BV gevraagd. 

Goede ruimtelijke ordening & belangenafweging. 
Anders dan bezwaarmakers acht de commissie gegeven dat de vestiging van het trampolinecomplex 
wel degelijk voldoet aan de eisen van "een goede ruimtelijke ordening". De commissie wijst daarbij 
nadrukkelijk op wat hiervoor is overwogen. 

De commissie acht de door het college gegeven motivering valide en voldoende overtuigend. De 
commissie is dan ook van mening dat deze ruim voldoende is om het voorliggende besluit te kunnen 
dragen. Daarbij merkt de commissie nogmaals op dat aan het voorliggende besluit eveneens ten 
grondslag ligt een ruimtelijke onderbouwing "herinvulling voormalig kerkgebouw Schaarhuisstraat 14 
Orthen (San Salvatorkerk)" met de daarbij behorende bijlagen waaronder in het bijzonder het 
verkeerskundig onderzoek van RA intra advies- en ingenieursbureau en het akoestisch onderzoek van 
Tritium advies. Daaruit komt naar voren dat vanuit een goede ruimtelijke ordening de vestiging van een 
trampolinecentrum aanvaardbaar is. Het voorliggende project wordt derhalve planologisch 
aanvaardbaar geacht op deze locatie. 

Een en ander brengt de commissie daarom tot de slotsom dat het college bij afweging van alle daarbij 
betrokken belangen in alle redelijkheid tot het voorliggende besluit heeft kunnen komen. Het belang van 
vergunninghouder om een trampolinecomplex te realiseren in de San Salvatorkerk heeft het college in 
alle redelijkheid kunnen laten prevaleren boven de belangen van bezwaarmakers. De commissie wijst 
erop dat de aangevoerde bezwaren uitvoerig zijn meegenomen en gewogen. Van een onevenwichtige 
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dan wel onevenredige belangenafweging is geen sprake. Ook overigens is de commissie niet gebleken 
van omstandigheden op grond waarvan het bestreden besluit niet in stand zou kunnen blijven. Van 
strijdigheid met de Bouwverordening of het Bouwbesluit is de commissie niet gebleken. 

Wat overigens nog door bezwaarmakers is aangevoerd, behoeft geen verdere bespreking nu dit niet 
leidt tot een andersluidend oordeel c.q. niet relevant is bij de verdere beoordeling van het geschil. 
Het vorenstaande leidt ertoe dat de ingediende bezwaren ongegrond dienen te worden verklaard. 

Conclusie. 
De commissie adviseert het college om de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in 
stand te laten. 

's-Hertogenbosch, 22 augustus 2018, 
De commissie van advies voor de bezwaarschriften, 
De secretaris, De voorzitter, 

mr. J.W.A.M. Bijveld mr. dr. J.A.F. Peters 
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Dossier id: SONTH WB00040351 
Pv- nummers: Zie bijlage opsomming van bezwaarmakers 

BIJLAGE BIJ HET ADVIES 

Artikel 2.1 van de Wabo luidt als volgt: 
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of 

gedeeltelijk bestaat uit: 
a. het bouwen van een bouwwerk, 
b. het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin 
dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is 
bepaald, 
c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 
beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4 .1, derde lid, _of ~-3, 
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing 1s 
gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet, . . . .. 
d. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandve1hghe1d b1J 
algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen, 
e. 1°. het oprichten, 

2°. het veranderen of veranderen van de werking of 
3°. het in werking hebben 
van een inrichting of mijnbouwwerk, 

f. het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of 
het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor 
het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, 
g. het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, 
h. het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht of 
i. het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot 
hetgeen wordt verstaan onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat met betrekking tot daarbij 
aangewezen activiteiten als bedoeld in het eerste lid in daarbij aangegeven categorieën gevallen, 
het in dat lid gestelde verbod niet geldt. 

Artikel 2.10 van de Wabo luidt als volgt: 
1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 

a, wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien: 

12 

a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het 
bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de 
aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet; 

b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het 
bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de 
aanvraag betrekking heeft, ~oldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening 
of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de 
voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8 
achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur'als 
bedoeld in artikel 120 van die wet; 
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c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, 
of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1 , derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening; 

d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met 
uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op 
zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, 
in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, 
eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de 
omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend; 

e. indien het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, 
onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft. 

2. In gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt de aanvraag mede aangemerkt als een 
aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, en 
wordt de vergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 
niet mogelijk is. 

Artikel 2.12 van de Wabo luidt als volgt: 
1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 , eerste lid, onder 

c, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend: 
a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening: 

1°. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen 
regels inzake afwijking, 
2°. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of 
3°. indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van 
het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat; 

b. indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van de daarin opgenomen 
regels inzake afwijking; 
c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, 
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening: voor zover de betrokken regels afwijking daarvan 
toestaan; 
d. indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van de in het 
voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking. 

2. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, kan de vergunning, voor zover zij 
betrekking heeft op een activiteit voor een bepaalde termijn, worden verleend, indien de activiteit 
niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud 
van de ruimtelijke onderbouwing, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 3°. 

www.s-hertogenbosch .nl 
Correspondentie-adres : Postbus 12345 
5200 GZ 's-Hertogenbosch 
KvK nr 17778704, .. . 


