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Van: @odijmond.nl>
Verzonden: vrijdag 25 november 2022 15:49
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: dwangsom DEM 

Beste , 
 
Ik heb vandaag zoals afgesproken  gesproken en geïnformeerd over het voornemen om 
de last onder dwangsom te wijzigen.  
 
Daarnaast tref je hieronder de reactie op de vragen van je onderstaande email van 15 november 
2022. 
 
 
Begrijp ik goed dat LTC DEM dan binnenkort weer 2 padelbanen zou mogen gebruiken?  

- Ja, dit betekent dat padelbanen 1 en 2 weer tot 23.00 uur gebruikt mogen worden. Padelbaan 3 mag tot 
19.30 uur gebruik worden gemaakt. Dit is alleen zo in de situatie dat de tennisbanen niet worden gebruikt in 
de avondperiode.  

 
Ook komen bij mij een aantal vragen boven : 

 Hoe zich dat verhoudt tot de huidige richtlijn dat padelbanen niet passen binnen 200 meter van woningen. 
o De afstand van 200 meter tot woningen komt uit de richtlijn van NSG voor nieuw op te richten 

padelbanen. Deze afstand betreft een richtlijn voor ruimtelijke procedures waarin geadviseerd 
wordt een akoestisch onderzoek te verlangen. Er is nu geen sprake van een nieuw op te richten 
padelbaan maar bestaande padelbanen. De ruimtelijke procedure is al doorlopen. In deze 
bestaande situatie hebben we te maken met het Activiteitenbesluit. Daaraan wordt in deze situatie 
getoetst.  

 
 Of blijft voor deze padelbanen de oude richtlijn van kracht omdat ze er al liggen? 

o Er is dus geen richtlijn van kracht. Alleen de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit zijn van kracht. 
Hier wordt aan getoetst.  
 

 Wat kan/mag LTC DEM dan nog met de derde padelbaan? Helemaal niets? Alleen overdag? 
o Alle padelbanen kunnen in de dagperiode (7:00 uur tot 19:00 uur) gebruikt worden zonder 

overschrijding. In de avondperiode (19:00 uur tot 23:00 uur) kunnen padelbanen 1 en 2 tot 23.00 
uur en padelbaan 3 tot 19.30 uur gebruikt worden, indien er GEEN gebruik wordt gemaakt van de 
tennisbanen. 
 

 Heeft dit ook consequenties voor de geluidsmuur die ze moeten/gaan realiseren? 
o Nee, dit heeft geen consequenties voor de geluidmuur die ze gaan realiseren. DEM moet voldoen 

aan de normen van het Activiteitenbesluit. Om alle tennis- en padelbanen te kunnen gebruiken 
moet hiervoor een scherm worden geplaatst. Zonder een scherm kan er slechts beperkt gebruik 
worden gemaakt van de tennis- en padelbanen in de avondperiode. Indien DEM in de avonduren 
gebruik wil maken van padelbaan 3 dan moeten ze een scherm realiseren waarmee kan worden 
voldaan aan de normen van het Activiteitenbesluit. 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
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Jurist 
Omgevingsdienst IJmond 
 

 
 
Postbus 325 
1940 AH Beverwijk  
M:  
E: @odijmond.nl  
I: http://www.odijmond.nl  
 
 
 

Van: @Beverwijk.NL>  
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 13:40 
Aan: @odijmond.nl> 
CC: @odijmond.nl>; @odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: dwangsom DEM  
 
Dankjewel! 
Begrijp ik goed dat LTC DEM dan binnenkort weer 2 padelbanen zou mogen gebruiken?  
 
Ook komen bij mij een aantal vragen boven : 

 Hoe zich dat verhoudt tot de huidige richtlijn dat padelbanen niet passen binnen 200 meter van woningen. 
 Of blijft voor deze padelbanen de oude richtlijn van kracht omdat ze er al liggen? 
 Wat kan/mag LTC DEM dan nog met de derde padelbaan? Helemaal niets? Alleen overdag? 
 Heeft dit ook consequenties voor de geluidsmuur die ze moeten/gaan realiseren? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Gemeente Beverwijk 
Ik werk maandag t/m donderdag 
Telefoon  
 
 
 
 
 

Van: @odijmond.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 13:30 
Aan: @Beverwijk.NL> 
CC: @odijmond.nl>; @odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: dwangsom DEM  
 
Beste , 
 
We hebben vorige week dinsdag de aanvullende stukken ontvangen van DEM. De geluidsdeskundige 
heeft inmiddels het rapport getoetst en advies uitgebracht.  
Op basis van dat advies gaan wij in overleg met afdeling Toezicht en Handhaving de last onder 
dwangsom wijzigen. Eind deze week zal het gewijzigde besluit gereed zijn. 
Ik heb geregeld contact met de voorzieningenrechter en houd hen op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Nu er een gewijzigd besluit komt wat toekomt aan het verzoek van DEM, verwacht ik 
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dat de voorzieningen rechter DEM zal vragen het verzoek tot voorlopige voorziening in te trekken of 
het verzoek afwijzen nu er geen (spoedeisend) belang meer is. 
Hoop je voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 
Jurist 
Omgevingsdienst IJmond 
 

 
 
Postbus 325 
1940 AH Beverwijk  
 
 
 
 
 

Van: @Beverwijk.NL>  
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 07:51 
Aan: @odijmond.nl> 
CC: @odijmond.nl>; @odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: dwangsom DEM  
 
Beste allemaal, 
 
Ik ben benieuwd naar de stand van zaken. Hebben jullie inmiddels de aanvullende stukken ontvangen van LTC DEM? 
Kunnen jullie aangeven op welke termijn jullie die zullen toetsen en hoe het vervolg van de procedure er dan uitziet? 
Hoe gaat het proces naar de voorzieningenrechter bijvoorbeeld of volstaat een aangepaste dwangsom dan? En wat 
zijn de gevolgen dan? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Gemeente Beverwijk 
Ik werk maandag t/m donderdag 
Telefoon  
 
 
 

Van: @odijmond.nl>  
Verzonden: woensdag 2 november 2022 14:47 
Aan: @Beverwijk.NL> 
CC: @odijmond.nl>; @odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: dwangsom DEM  
 
Beste , 
 
Naar aanleiding van mijn verzoek op maandag 31 oktober aan de advocaat van DEM hebben we nog 
steeds geen aanvullende stukken ontvangen. 
Zodra we de stukken binnen hebben zullen we het met spoed toetsen. Ik bericht je zodra ik de 
stukken heb ontvangen. 
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Met vriendelijke groet,  
 

 
Jurist 
Omgevingsdienst IJmond 
 

 
 
Postbus 325 
1940 AH Beverwijk  
M:  
E: @odijmond.nl  
I: http://www.odijmond.nl  
 
 
 

Van: @Beverwijk.NL>  
Verzonden: woensdag 2 november 2022 12:55 
Aan: @odijmond.nl> 
CC: @odijmond.nl>; @odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: dwangsom DEM  
 
Hallo , 
 
Is er enig zicht op de termijn waarop de aanvullende stukken bij het akoestisch rapport aangeleverd zullen worden 
en de ODIJ hierover vervolgens kan beslissen? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Gemeente Beverwijk 
Ik werk maandag t/m donderdag 
Telefoon  
 
 
 
 

Van: @odijmond.nl>  
Verzonden: maandag 31 oktober 2022 22:56 
Aan: @Beverwijk.NL> 
CC: @odijmond.nl>; @odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: dwangsom DEM  
 
Beste , 
 
De voorzieningenrechter is momenteel in afwachting of wij op basis van het akoestisch rapport de 
dwangsombeschikking kunnen aanpassen. 
Indien wij dat niet doen, dan kan de voorzieningenrechter besluiten om het verzoek tot aanpassing 
van het besluit van 30 september, waarin is besloten om de begunstigingstermijn tot 1 november te 
verlengen nogmaals te verlengen of het verzoek van DEM af te wijzen en niet te verlenen. Inhoudelijk 
zal de voorzieningenrechter niet op de last onder dwangsom ingaan. 
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gepaddeld ipv 3 banen, waardoor het volgens het rapport wel mogelijk is om in de avonduren te 
paddelen. Dit rapport hebben wij 27 oktober ontvangen en ligt ter toetsing bij de geluidsspecialist van 
ODIJ. Indien het rapport voldoet dan zullen we de dwangsombeschikking daarop aanpassen.  
 
Op 15 oktober 2022 is er een verzoek gedaan tot wijziging van de Voorlopige voorziening van 30 
september 2022 gedaan door de advocaat van DEM.  
Wij hebben de stukken verzonden naar de Rechtbank en zijn in afwachting op een datum voor een 
zitting. Daarnaast hebben wij de Rechtbank geïnformeerd dat we de nieuwe akoestisch rapport zullen 
toetsen en indien deze voldoet wij voornemens zijn om de last onder dwangsom aan te passen. Met de 
aanpassing van de dwangsom voldoen wij aan het verzoek van DEM tot wijziging van de voorlopige 
voorziening.  
Daarnaast is er de bezwaarprocedure en deze staat gepland voor 30 november 2022. Daar zal de last 
onder dwangsom inhoudelijk worden behandeld door de hoorcommissie van de gemeente Beverwijk. 
 
Hoop je voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben dab hoor ik het graag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 
Jurist 
Omgevingsdienst IJmond 
 

 
 
Postbus 325 
1940 AH Beverwijk  
M:  
E: @odijmond.nl  
I: http://www.odijmond.nl  
 
 
 
 
 
 

Van: @odijmond.nl>  
Verzonden: maandag 31 oktober 2022 11:00 
Aan: @beverwijk.nl @beverwijk.nl> 
CC: @odijmond.nl>; @odijmond.nl> 
Onderwerp: dwangsom DEM  
 
Hoi , Ik heb  vanmorgen gesproken over de dwangsom in relatie tot het 
aantal padelbanen waarvoor de dwangsom geldt. Ze overlegt vandaag met  
over de uitwerking van de uitgevoerde geluidmeting. Ze zal je vandaag mailen of de 
dwangsom voor 1 of voor alle banen geldt. Verder neemt ze je mee in de procedures voor de 
gewijzigde aanvraag van de voorlopige voorziening (er is nog geen datum voor de zitting bij 
de rechter bij ons bekend) en het bezwaar van DEM op de dwangsom die op 30 november in 
de bezwarencommissie van de gemeente wordt behandeld.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Accounthouder Omgevingsdienst IJmond 
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Tel.  
 
 

 
DISCLAIMER: 
Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-
mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op 
met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen 
geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of 
toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiele document aan u 
toegezonden. Uitsluitend het officiele document heeft juridische status. 
 
Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar http://www.odijmond.nl 
 
Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig? 




