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Sittard-Geleen, 6 oktober 2022 

Geachte heer Schäfer,

Op 24 februari 2022 ontvingen wij van u namens Sittardse Lawn Tennis Club een 
schetsplan voor het project ‘geheel oprichten van 4 Padelbanen met achterliggend 
geluidsscherm’ op het adres Agricolastraat 79 in Sittard.
Het schetsplan is beoordeeld, wij bespraken dit reeds met elkaar op 21 september 2022. 

Beoordeling ruimtelijk kader
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Sittard-Zuid’ (en facetbestemmingsplan parkeren’).
Volgens de verbeelding geldt op de locatie van het bouwplan de enkelbestemming ‘sport’ 
en de dubbelbestemmingen ‘waarde - archeologie 4’, ‘waarde - cultuurhistorie’, ‘waterstaat 
- beschermingszone watergang’. Het gebied is aangeduid met ‘specifieke vorm van waarde 
- rijksmonumentaal stadspark’ en ‘tennisbaan’.
Het plan is in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

Strijdigheid
De voorgenomen activiteiten zijn in strijd met de regels van het bestemmingsplan.
(de stukken/het ontwerp zijn nog niet gedetailleerd uitgewerkt, sommige zaken zijn daarom 
nog niet te beoordelen).
Hieronder leest u de strijdigheden.

Wanden padelbanen
- Bestemming ‘sport’ 
De glaswanden met hekwerk langs de padelbanen zijn 4 meter hoog.
Volgens artikel 13 lid 2 sub c onder 5 mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, maximaal 3 meter bedragen.

Geluidwerend scherm
- Bestemming ‘sport’ 
De geluidwerende voorziening is 6 meter hoog.
Volgens artikel 13 lid 2 sub c onder 5 mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, maximaal 3 meter bedragen.
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- Bestemming ‘waterstaat - beschermingszone watergang’
Deze gronden zijn primair bestemd voor de bescherming, het beheer en onderhoud van 
watergangen.
Volgens artikel 26 lid 2 mogen op deze gronden uitsluitend, bouwwerken geen gebouwen 
zijnde, ten dienste van bovenstaande doeleinden worden gebouwd.
Een geluidwerende voorziening dient deze doeleinden niet.

Binnenplanse en kleine buitenplanse afwijking
Het bestemmingsplan ‘Sittard-Zuid’ voorziet zelf niet in een mogelijkheid om alle 
bovengenoemde strijdigheden met een binnenplanse afwijking op te heffen.
Naast binnenplanse afwijkingsmogelijkheden, biedt het Besluit omgevingsrecht (Bor) in 
beginsel de mogelijkheid deze op te heffen door af te wijken van het bestemmingsplan met 
een kleine buitenplanse afwijking (artikel 2.12 lid 1, onder a sub 2° Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in combinatie met artikel 2.7 Bor). Dit is echter 
afhankelijk van de uitvoering van de geluidswand (oppervlakte footprint maximaal 50 m2).

Beoordeling afwijkingsmogelijkheid
Om te bepalen of in het kader van een goede ruimtelijke ordening in beginsel aan het plan 
kan worden meegewerkt, is het getoetst aan de hand van de volgende criteria:
1.Het plan is op grond van het geldende beleid (rijk/provincie/gemeente) toegestaan
2.De belangen van de directe buren niet onevenredig worden geschaad.
3.Het plan geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woonmilieu of kan deze 
doen ontstaan.
4.Het plan geen afbreuk doet aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke 
kwaliteit ter plaatse.
5.Het plan voldoet aan de betreffende parkeernorm.

Geen medewerking
Ruimtelijk oogpunt
Wij vinden het plan vanuit ruimtelijk oogpunt niet aanvaardbaar en verantwoord.
Daarom kan aan het plan om de volgende reden geen medewerking worden verleend:

Padelbanen met wanden als gebouwde massa
De padelbanen zijn in te passen op de plek van de mini tennisbanen. Er is sprake van een 
geringe afwijking in de hoogte van de wanden rondom, ten opzichte van het 
bestemmingsplan (overschrijding 1 meter). Dit wordt niet bezwaarlijk geacht. 

Geluid
Om de invloed van het geluid op de omliggende woningen te meten is een 
geluidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van SLTC. Dit geluidsonderzoek hebben wij door 
de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) laten toetsen. Het geluidsrapport kan vooralsnog 
geen goedkeuring krijgen. 
Dit gaat namelijk niet uit van de realistische en maximale gebruiksmogelijkheden van de 
tennisvereniging. Zo wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een maximum aantal stoelen op het 
terras, overdag 12 en in de avond 26 (en dus maximum aantal personen) en een maximale 
speelduur van 2,25 uur op een periode van 4 uur in de avond. 
De deuren en ramen van de kantine mogen daarnaast alleen geopend worden voor het 
doorlaten van personen. Dit wordt als nauwelijks handhaafbaar en realistisch geacht. 
Daarnaast worden door de RUD vraagtekens gezet bij de technische uitvoerbaarheid van 
een geluidswand van 70 x 6 meter met voldoende massa, die als gesloten constructie dient 
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te worden uitgevoerd.
Ook is er onvoldoende bekend over de daadwerkelijke invloed van padelbanen op de 
woonomgeving om uit te kunnen gaan van standaardrichtlijnen en oplossingen en is er 
geen draagvlak vanuit de omwonenden voor padelbanen.

Een aangepaste geluidsberekening waarbij wel gerekend is met maximale 
gebruiksmogelijkheden kan mogelijk resulteren in een geluidwerende element van een nog 
grotere omvang dan nu is voorgesteld (70x6m), om aan de geluidsnormen te voldoen. Een 
dergelijk grote(re) geluidwerende voorziening doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van 
wonen en landschap, nog los van de vraag of een dergelijke geluidsmuur technisch te 
realiseren is.

Vormgeving geluidwerende voorziening (wand)
Op dit moment wordt het ingediende geluidwerende voorziening (wand) binnen de kaders 
van een goede ruimtelijke ordening en kwaliteit als niet wenselijk en passend geacht. 

- De geluidwerende voorziening is niet ingepast in de omgeving en vormt een 
barrière tussen de woonwijk en het stadspark waar juist openheid en een 
zichtrelatie bedoeld was. De Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (Ark) staat dan 
ook niet positief tegenover het initiatief om een geluidsmuur van betonnen blokken 
te plaatsen.  Nadere onderzoeken zouden volgens de commissie kunnen leiden tot 
een goed ontwerp van een voorziening die de geluidsoverlast kan beperken. De 
vraag is daarbij of dit financieel haalbaar is voor SLTC. Dit advies van de Ark is 
tevens opgenomen in de bijlagen.

- De ligging van de geluidwerende voorziening, langs de net gerenoveerde beek, 
vraagt om een esthetische en technische betere invulling. Uitvoering met 
bijvoorbeeld betonblokken is te zwaar voor de beekoever en vanuit de woningen is 
er, zeker in de wintermaanden, sprake van een belemmering van het uitzicht. Om 
een goede inpassing mogelijk te maken wordt in ieder geval gedacht aan een 
groene invulling aan de zijde van de woonwijk. De geluidwerende voorziening dient 
dan onderdeel te zijn van de biodiversiteit langs de beek en daar een versterkend 
element in te zijn. Aan de zijde van de padelbanen mag het een meer geïntegreerd 
item zijn bij de functie van de padelbaan, waarbij het wel gaat om de menselijke 
maat.

- De lengte van de geluidwerende voorziening wordt daarnaast als te groot ervaren. 
Deze moet doorbroken worden met doorkijkjes, mogelijk met glas. De 
geluidwerende functie zal echter geborgd moeten blijven.

- Er is een lichte constructie nodig gezien de ligging tussen de twee beken. 

Daarom kan aan dit voorliggende initiatief vanuit ruimtelijk oogpunt geen medewerking 
worden verleend. 

Standpunt eigenaar:
Het college van Burgemeester & Wethouders heeft kennisgenomen van het bovenstaande 
initiatief en het standpunt vanuit ruimtelijk oogpunt. 
Hoewel het college positief staat tegenover de aanleg van padelbanen, neemt het college 
privaatrechtelijk het standpunt in dat zij deze of een dergelijke geluidwerende voorziening 
niet op haar eigendom wenst. Deze voorziening past wat betreft het college niet binnen het 
landschap en een goede ruimtelijke ordening.
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Alternatief plan
Het is voorstelbaar dat u wil onderzoeken of er alternatieven mogelijk zijn om padel ter 
plaatse te realiseren. 
Houdt daarbij rekening met de beoordelingen en afwegingen van dit schetsplan. 

Belangrijk is dat:
- Het gebruik van padelbanen gegarandeerd geen geluidshinder en overlast voor 

omwonenden en de omgeving veroorzaakt. Hierbij worden niet alleen wettelijke 
geluidsnormen beschouwd maar ook gevoelsmatige hinder speelt daarbij een rol.

- Een nieuw ontwerp/initiatief dient ruimtelijk passend te zijn in een landschappelijke 
omgeving. Het moet voldoen aan redelijke eisen van welstand en technisch goed 
zijn uitgevoerd.

- Voor de realisatie mogen landschappelijke elementen (bomen, hagen etc.) niet 
worden verwijderd.

Nieuw schetsplan 
Wilt u een nieuw plan indienen, dien dan hiervoor het formulier ‘beoordeling schetsplan’ 
met alle benodigde stukken opnieuw in. Dat plan wordt dan als een nieuw schetsplan in 
behandeling genomen.

Vragen? Vermeld dossiernummer
Als u nog vragen heeft over deze brief kunt contact opnemen met mijn collega mevrouw N. 
Ploemen die op maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar is op nicole.ploemen@sittard-
geleen.nl. Vermeld bij vragen altijd het dossiernummer SP22.0065.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

mr. J.Th.C.M. Verheijen, J.A.M. Heesen,
burgemeester gemeentesecretaris


