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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Het gebruik van een particuliere trampoline in de openbare ruimte op het 
hofje aan het einde van de Eierlanden toestaan. 
2. Het risico aanvaarden van mogelijke aansprakelijkheid van de gemeente 
bij persoonlijke of materiële schade door het gebruik van de trampoline. 
3. Soortgelijke zaken in de toekomst laten afdoen door de teamleider 
Beheer Openbare Ruimte in overleg met de portefeuillehouder sport, 
recreatie en speelruimten. 
4. Instemmen met bijgaande brief gericht aan omwonenden van de 
Eierlanden over de aanwezigheid en het gebruik van de particuliere 
trampoline. 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding In het voorjaar van 2022 heeft de gemeente bewoners die een particuliere 
trampoline hebben geplaatst in het hofje aan het einde van de Eierlanden 



laten weten dat dit niet is toegestaan in de openbare ruimte. Bewoners 
hebben vervolgens hierover met de burgemeester contact gehad. Naar 
aanleiding hiervan hebben wethouder van der Kleij en de burgemeester de 
afdelingen MB en OW gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om het 
gebruik van deze particuliere trampoline op de Eierlanden toch toe te 
staan.    
  

   
   

Kaders Nota speelruimtebeleid 
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 

   
   

Doel/beoogd effect  

   
   

Argumenten 1. Gebruik particuliere trampoline toestaan  
Hierbij is het volgende afgewogen:  

• De plek waar de trampoline staat is omsloten door een halve cirkel 
woningen, min of meer besloten en aan het eind van een dus niet 
doorgaande woonstraat, en buiten het zicht van doorgaande wegen. 
Een soort hofje. De trampoline staat, net als in particuliere tuinen, 
"los" op een grasveldje. De locatie heeft wel het karakter van een 
plantsoentje maar verder niet de uitstraling van een openbare 
speelplaats met bijvoorbeeld robuuste vast in de grond verankerde 
speeltoestellen met valbeveiligingen;  

• De trampoline wordt volgens zeggen in de praktijk alleen door de 
direct omwonenden gebruikt. De omwonenden hebben tot nu toe 
laten zien zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de trampoline en 
het gebruik er van door hun kinderen. Met eventuele problemen, 
ongelukjes of schade hebben zij niet bij de gemeente aangeklopt 
maar hebben zij recent ook zelf onderling opgelost. 

• Omdat het geen formele speelplaats betreft die aan daaraan 
gestelde eisen voldoet, zal de gemeente geen actief toezicht 
houden op het gebruik van de trampoline, maar wordt de locatie als 
plantsoentje meegenomen in de reguliere groenbeheer rondes, ook 
van de toezichthouder groenvoorzieningen. 

• De gemeente is niet verantwoordelijk voor plaatsing, gebruik, 
toezicht, onderhoud en reparatie van de trampoline, maar zal wel in 
goed gesprek blijven met de omwonenden / contactpersoon; 

• Het risico van aansprakelijkstelling in geval van letsel is niet 
uitgesloten maar wordt, gezien de ervaring met deze trampoline in 
het hofje, dat in het recente verleden ook zo is gehandeld, niet groot 
ingeschat. Buiten kijf staat ook voor de bewoners dat het geen 
gemeentelijke openbare speelgelegenheid is, dat de gemeente ook 
geen rol wil spelen anders dan het feitelijk faciliteren van een 
buurtinitiatief en dat ingeval van ongelukken men (indien gewenst 
wegens schades o.i.d. ) onderling jegens elkaar acties zal moeten 
inzetten; 

• Uw college wil op vertrouwen sturen als het gaat om verzoeken uit 
de samenleving en de verantwoordelijkheid die dat met zich 
meebrengt voor de inwoners daar ook neerleggen. Vanuit de 
overtuiging dat inwoners daarmee goed zullen omgaan en dat dit 



bijdraagt aan de veerkracht en leefbaarheid van straten en buurten. 
In plaats van alles dicht te regelen of handhavend op te treden wil 
uw college in goed gesprek met inwoners daarom in vertrouwen 
ruimte geven aan deze situatie; 

• Er is een vast aanspreekpunt/contactpersoon vanuit de buurt met 
wie zaken kunnen worden besproken. 

 
2. Risico van mogelijke aansprakelijkheid  
Er is een risico dat de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden voor 
persoonlijke of materiële schade door het gebruik van de trampoline. De 
bestaande praktijk is dat particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte 
niet zijn toegestaan. De gemeente is altijd aansprakelijk als een toestel 
aard- en nagelvast in de gemeentegrond staat. Als het een roerende zaak 
betreft is de gemeente niet aansprakelijk wanneer de situatie aantoonbaar 
tot gevaar leidt. Maar het is niet altijd duidelijk wanneer dit het geval is. De 
gemeente loopt dus een risico dat zij aansprakelijk wordt gesteld in het 
geval van schade of letsel.  
 
Daarnaast geldt dat speeltoestellen in de openbare ruimte moeten voldoen 
aan het WAS (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen). Een 
aangewezen keuringsinstantie moet beoordelen of de speeltoestellen 
voldoen aan de voorwaarden van het WAS. En die speeltoestellen worden 
volgens de eisen beheerd. Dit gebeurt niet bij particuliere speeltoestellen. 
Omdat deze toestellen niet gekeurd worden is niet bekend of ze wel veilig 
zijn in gebruik. Dat geldt ook voor de trampoline op de Eierlanden In het 
geval van aansprakelijkheidsstelling kan dit een rol spelen.  
 
3. De teamleider Openbare Ruimte kan soortgelijke zaken in overleg 
met de portefeuillehouder afdoen  
Bij argument 1 is de afweging beargumenteerd waarom het gebruik van de 
trampoline in wordt toegestaan. Op basis van uw besluit over deze zaak 
kan de teamleider Openbare Ruimte in overleg met de portefeuillehouder, 
vergelijkbare zaken in de toekomst afdoen.  

   
   

Kanttekeningen 1. De gemeente is mogelijk aansprakelijk bij het geval van persoonlijke of 
materiële schade als gevolg van het gebruik van en onderhoud rond de 
particuliere trampoline. 
2. Er vindt geen keuring en beheer plaats van de veiligheid van de 
trampoline. 
3. Dit besluit heeft betrekking op de locatie Eierlanden, tot de situatie van 
gebruik van trampoline en/of plantsoentje verandert. Er wordt vanuit gegaan 
dat vergelijkbare situaties incidenteel voorkomen. Mocht in de praktijk 
blijken dat deze toestemming gaat leiden tot meer verzoeken of vragen over 
gebruik van dit soort speelplekken dan kan dit mogelijk niet binnen de 
huidige capaciteit van de betrokken afdelingen worden opgevangen.   
4. Huizen heeft heeft een groot aanbod van bijna 90 gekeurde 
speelplaatsen, verspreid in het dorp. Elk jaar worden een of meerdere 
speelplaatsen opnieuw ingericht volgens een daarvoor opgesteld plan.  
  

   
   

Alternatieven Het plaatsen en gebruiken van de trampoline op Eierlanden niet toestaan.  

   



   
Financiën N.v.t. 

   
   

Participatie Bewonersinitiatief met goedkeuring van het college in vertrouwen op en met 
verantwoordelijkheid voor inwoners. 

   
   

Communicatie Voordat de betrokken contactpersoon ambtelijk wordt benaderd zal de 
burgemeester haar voor informeren mede gelet op het tijdsverloop dat er 
inmiddels is. 
 
Daarna zal vanuit de afdeling OW contact worden gelegd om in gesprek te 
gaan over de toestemming van het college voor plaatsen en gebruiken van 
de trampoline met medeneming van de brief (zie bijlage) 

   
   

Uitvoering en evaluatie De opzichter groen bezoekt, als de burgemeester haar eerst heeft 
benaderd, de initiatiefnemers en overhandigt daarbij de brief van het 
college 
De opzichter groen heeft het plantsoentje in beeld bij het reguliere beheer 
en onderhoud en houdt af en toe contact met de buurtbewoners. Hierdoor 
wordt vinger aan de pols gehouden of het gebruik van de trampoline 
ogenschijnlijk niet verandert.  
Als het gebruik verandert of er andere veranderingen in de situatie in het 
plantsoen optreden wordt daarover in gesprek gegaan met de 
contactpersoon. 
Mocht het gebruik van deze trampoline of speeltoestellen in soortgelijke 
gevallen, leiden tot een ander inzicht dan de in dit voorstel gekozen 
benadering, dan wordt het college een nieuw voorstel voorgelegd.  

   
   

Geheimhouding De brief aan de contactpersoon voor de Eierlanden bevat 
persoonsgegevens, daarom is deze als vertrouwelijk aangemerkt 

   
   

Mede geadviseerd door Adriaan Versluis 
Rudi van Zuiden 

   
   

Bijlagen  

 




