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Geachte heer Van Assema,

Op 7 december 2020 hebben wij van u een verzoek ontvangen voor het aanpassen van 
maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor Het Oude Slot,
Ir. Lelylaan 6 te Heemstede. Gemeente Heemstede heeft dit verzoek op 23 december 2020 
doorgestuurd naar Omgevingsdienst IJmond. Wij hebben uw verzoek geregistreerd onder 
zaaknummer ODIJ-Z-20-087354.

Naar aanleiding van onze ontvangstbevestiging van uw verzoek hebt u op 28 januari 2021 ons 
per email geïnformeerd dat in de tekst van deze ontvangstbevestiging abusievelijk een onjuist 
adres voor Het Oude Slot vermeld werd.

Verzoek
Uw verzoek betreft het aanpassen van de eerder aan Het Oude Slot opgelegde 
maatwerkvoorschriften voor geluid. Reden van uw verzoek is dat gemeente Heemstede 
toegestaan heeft dat in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 oktober 2021 de stretchdoek 
terrasoverkapping een onafgebroken periode van 19 maanden aanwezig is. U geeft aan dat 
daardoor sprake is van een semipermanente overkapping en dat de maatwerkvoorschriften 
geluid daarop aangepast moeten worden.

Overweging
Het Oude Slot heeft een overdekking van stretchdoek geplaatst aan de achterzijde van het 
pand, alwaar gasten gebruik kunnen maken van het diner. Deze overdekking is te vergelijken 
met bijvoorbeeld een parasol, luifel of zonnescherm. Dergelijke overdekkingen worden ook niet
beschouwd als een vaste overkapping. Dat er door gemeente Heemstede toestemming verleend 
is om de overdekking van stretchdoek gedurende de periode van 1 april 2020 tot en met 
31 oktober 2021 onafgebroken te laten staan maakt dit niet anders. 
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Van het terrasgedeelte zal alleen gebruik gemaakt worden in de functie van eetgelegenheid. 
Er is geen sprake van een vaste overdekking met verwarming welke het gehele jaar te 
gebruiken is. De opstelling kan derhalve niet worden aangemerkt als zijnde een verwarmd en 
overdekt terras in de zin van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat stemgeluid niet meetelt bij 
het beoordelen of de inrichting voldoet aan de geluidsnormen. Gelet op het voorgaande is er 
geen reden om de van geldende maatwerkvoorschriften voor geluid aan te passen.

Besluit 
Gelet op bovenstaande zien wij geen rechtsgronden tot het aanpassen van de geldende 
maatwerkvoorschriften voor geluid voor de inrichting Het Oude Slot, Ir. Lelylaan 4-6 te 
Heemstede. Wij wijzen uw verzoek om de maatwerkvoorschriften aan te passen dan ook af.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer Niemeijer, bereikbaar op 
bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Heemstede,

L.A. Pannekeet
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt



Bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 

bij het college van burgemeester en wethouders van Heemstede, afdeling Bezwaarschriften, postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. De termijn hiervoor bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het 

bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam van de indiener, de datum, een 

omschrijving van het aangevochten besluit en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift 

houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken moet, naast een bezwaarschrift, 

ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 

1621, 2003 BR Haarlem. De rechter is bevoegd een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op 

de betrokken belangen, dat vereist. Wij wijzen u erop dat voor het indienen van een dergelijk verzoek griffierecht is 

verschuldigd. U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde 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.
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