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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-15-27246\3. Bestuur\6981 
Datum voorstel:   29 september 2016 
Datum collegevergadering:  1 november 2016 

Datum raadscommissie:  24 november 2016 
Datum raadsvergadering:   8 december 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Verheijen 

Behandelend ambtenaar:   Elske Kraay 
E-mailadres:   e.kraay@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 -537302 

 
Agendapunt:  -- 
 

Ruimtelijke ontwikkeling Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:   Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Paintball- en 
 lasergamecentrum Hillegom 

 

 

Wij stellen voor 
 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven,  zoals bedoeld in 

artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het 
afwijken van het bestemmingsplan ‘Paintball- en lasergamehal’ ten behoeve van 
de uitbreiding van het Paintball- en lasergamecentrum. 

2. De onder 1 bedoelde ontwerp verklaring van geen bedenkingen aan te merken 
als definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien geen zienswijzen tegen 
de ontwerp verklaring en het ontwerp besluit zijn ingediend. 

 
  

 
Inleiding 
Op 24 november 2015 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag 
ziet op de uitbreiding van het Paintball- en lasergamecentrum aan Leidsestraat 187 in 

Hillegom. De gevraagde wijzigingen in gebruik en inrichting van de bestaande hal zijn 
voor een deel al uitgevoerd. De uitbreiding van de entree niet. De aanvraag ziet dan ook 
mede op legalisatie van de gevraagde gebruikswijzigingen en inrichting van de hal. De 

reeds gerealiseerde wijzigingen zijn beoordeeld op veiligheid door de brandweer en 
constructeur en zijn op veilige wijze gerealiseerd. Hoewel de wijzigingen zonder 
vergunning zijn gerealiseerd en aanvrager daarop is aangesproken, is er zicht op 

legalisatie en is niet actief tot handhaving overgegaan.  
 
Aanpassing van de vergunning Drank- en Horecawet en exploitatievergunning Horeca 

volgen na het afgeven van de omgevingsvergunning. De exploitatievergunning kan pas 
worden afgegeven als de strijdigheid met het bestemmingsplan is opgeheven door 
afgifte van de omgevingsvergunning. De horeca is en blijft ook na uitbreiding alleen ter 

ondersteuning aan de hoofdactiviteit. Er zal geen sprake zijn, en ook geen vergunning 
worden verleend, voor zelfstandige horeca activiteiten. Het strijdig gebruik van de extra 
horecaruimte is nog niet toegestaan en wordt op dit moment ook niet actief gebruikt. 
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De bestaande loods, die ten dienste wordt van de paintball activiteiten, is ook nog niet 
actief in gebruik tot de benodigde vergunningen zijn verleend. 
 

In het geldende bestemmingsplan ‘Paintball- en lasergamehal’ hebben de gronden de 
bestemming ‘Agrarisch’ met de functieaanduiding ‘bollenteelt’. Via een bouwvlak is 
aangeduid waar bebouwing is toegestaan. Op het achterste gedeelte van de hallen is een 

functieaanduiding ‘specifieke vorm van sport-paintball en lasergame’ neergelegd. In de 
regels is tevens het maximum voor ondersteunende horeca vastgelegd op 108m2. In de 
bestemming ‘Agrarisch’ mag geparkeerd worden. 

 
De gevraagde uitbreiding past niet binnen het bestemmingsplan ‘paintball- en 
lasergamehal’. Dit geldt voor: 

- De uitbreiding van de entree en opslagruimte valt buiten het bouwvlak,  
- de uitbreiding van de ruimte voor crazy carts, boogschieten en paintball en 
 lasergamen valt buiten de functieaanduiding ’specifieke vorm van sport- paintball en 

 lasergame’,  
- de uitbreiding van de ondersteunende horeca is 60m2 meer dan de maximaal 
 toegestane 108m2. 

 
Er kan medewerking aan de uitbreiding worden verleend met toepassing van artikel 
2.12, eerste lid onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

indien het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van 
het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
 

Om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de uitbreiding van de 
Paintballhal (Leidsestraat 187) is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de 
gemeenteraad. De uitbreiding van het Paintball- en lasergamecentrum past namelijk niet 

binnen de genoemde categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen 
bedenkingen nodig is, zoals vastgesteld in de raad van 13 oktober 2016.  
  

Bestaand kader/context 
Bestemmingsplan Paintball- en lasergamehal ( 25 augustus 2011) 
Intergemeentelijke structuurvisie Greenport (2016) 

Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte (2014) 
 
Beoogd effect 

Opheffen van de illegale onderdelen in de aanvraag. De recreatieve bestemming krijgt 
daarnaast door de uitbreiding een kwaliteitsslag. 
 

Argumenten 
1.1 Er sprake is van een goede ruimtelijke ordening 
Uit bijgaande ruimtelijke onderbouwing blijkt, dat de uitbreiding past binnen het 

bestaande provinciale, regionale en gemeentelijke beleid. Het is een uitbreiding in de 
bestaande bebouwing en een toevoeging van een entree en opslagruimte die 
ondergeschikt is aan de hoofdbebouwing.   

Omdat het vloeroppervlak van het paintball- en lasergamecentrum wordt vergroot 
komen er meer parkeerplaatsen, die passen overigens binnen het bestemmingsplan. Er 
wordt 27m2 oppervlaktewater aangelegd ter compensatie van verharding van het 

parkeerterrein en de entree en opslagruimte. 
 

2.1 De vergunning kan sneller worden verleend 
Indien er geen zienswijzen worden ingediend, wordt voorgesteld de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken. 
Dit houdt in dat de definitieve verklaring van geen bedenkingen niet meer aan de raad 

voorgelegd wordt. 
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Kanttekeningen 
Het niet realiseren van de uitbreiding zal een negatieve impact hebben op de 
concurrentiepositie van het Paintball- en lasergamecentrum  en de uitstraling van het 

gebouw. 
 
Financiële consequenties 

De ontwikkeling vindt plaats op eigen kosten en risico van de initiatiefnemer. Er is een 
planschadevergoedingsovereenkomst gesloten en voor het verlenen van de 
omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht. 

 
Aanpak / uitvoering / participatie 
Op 2 november 2016 is er door de initiatiefnemer een informatie avond georganiseerd 

voor omwonenden en raadsleden, waarbij het plan is toegelicht. Het ontwerpbesluit 
wordt gepubliceerd in de Hillegommer en de eigenaren van omliggende percelen worden 
geïnformeerd. De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en de 

ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden voor een periode van zes weken ter 
inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen (conform afd. 3.4 Awb). 
 

Duurzaamheid 
Voor de uitbreiding wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. 
De extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd met behulp van graskeien, waardoor het 

hemelwater in de bodem kan infiltreren.  
 
HLT 

N.v.t. 
 
Urgentie 

Het is wenselijk de illegale situatie zo spoedig mogelijk op te heffen door het afgeven 
van de benodigde vergunningen. 
 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 

1. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Paintball- en lasergamecentrum Hillegom 
2. Ontwerp omgevingsvergunning Paintball- en lasergamecentrum Hillegom  
3. Ruimtelijke onderbouwing Paintball- en lasergamecentrum Hillegom 

4. Plattegrond en tekening nieuwe situatie 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 

secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 
  

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, 
 
gelet op het bepaalde in artikel 2.27 WABO en afd. 6.5. Bor. 

 
 
besluit: 

 
1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven,  zoals bedoeld in 

artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het 

afwijken van het bestemmingsplan ‘Paintball- en lasergamehal’ ten behoeve van 
de uitbreiding van het Paintball- en lasergamecentrum. 

2. De onder 1 bedoelde ontwerp verklaring van geen bedenkingen aan te merken als 

definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien geen zienswijzen tegen de 
ontwerp verklaring en het ontwerp besluit zijn ingediend. 

 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 8 december 2016, 
 

 
 
 

de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


