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Verzoek om voorlopige voorziening vanwege padelbanen op tennispark afgewezen
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‐ Op SmartNewz sinds: 4 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van twee padelbanen op het tennispark in
Wassenaar. Het bouwplan voorziet in het realiseren van twee padelbanen bij een bestaand tennispark. Beide verzoekers wonen in de nabijheid van het tennispark. Zij
vrezen voor overlast, waaronder geluidshinder en lichthinder, als gevolg van het bouwplan en hebben daarom verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.
Voorz.: Aan de gestelde belangen kan niet zodanig gewicht worden toegekend dat het belang van de vergunninghouder bij het realiseren van het bouwplan moet
wijken. Op het perceel is reeds in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan een tennispark gerealiseerd. Ter zitting is gebleken dat de
gestelde overlast deels wordt veroorzaakt door het bestaande gebruik als tennispark. Het college stelt zich op het standpunt dat het bouwplan, waaronder het beoogd
gebruik, grotendeels in overeenstemming is met het bestemmingsplan. De voorzieningenrechter ziet vooralsnog geen aanleiding om hier aan te twijfelen. Ter zitting
is niet gebleken dat zich onomkeerbare gevolgen zullen voordoen indien de padelbanen worden gerealiseerd. Daarbij is van belang dat de vergunninghouder ter zitting
onweersproken heeft gesteld dat het mogelijk is om de padelbanen weer te verwijderen. Voorts is in dit verband van belang dat indien een houder van een verleende
vergunning gebruik maakt van die vergunning zolang deze niet in rechte onaantastbaar is, dat op eigen risico gebeurt. Dit geldt ook in geval waarbij een verzoek om
voorlopige voorziening, zoals hier aan de orde, wordt afgewezen. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te
wijzen.
Mr.drs. C.C.J. (Carmen) Hartendorf (Lexquis)
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