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Van: @odijmond.nl>
Verzonden: maandag 21 november 2022 12:57
Aan:
Onderwerp: FW: Zaaknummer HAA 22/5179 GEMWT / Reactie aanvullende stukken akoestisch 

rapport DEM

Hoi , bij deze. 
Groet, 

 
Van: @odijmond.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 16:29 
Aan: @rechtmaat.nl> 
CC: 'Voorzitter DEM Tennis' <voorzitter@demtennis.nl>; @odijmond.nl>;  

@odijmond.nl>; 'adm.bestuursrecht.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl' <adm.bestuursrecht.rb-
nho.haarlem@rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Zaaknummer HAA 22/5179 GEMWT / Reactie aanvullende stukken akoestisch rapport DEM 
Geachte , 
De geluidsdeskundige heeft het akoestisch rapport van ASP van 11 oktober 2022 (ontvangen op 27 
oktober 2022), inclusief de aanvullende stukken ontvangen op 8 november 2022 positief beoordeeld. 
Het advies van de geluidsdeskundige treft u in de email hieronder aan.  
Op basis van het akoestisch rapport is de verdeling van de speeltijd in de avonduren als volgt:  

- Padelbaan 1; maximaal 3,6 uur tussen 19:00 – 23:00 uur 
- Padelbaan 2; maximaal 3,6 uur tussen 19:00 – 23:00 uur 
- Padelbaan 3; maximaal 0,5 uur tussen 19:00 – 23:00 uur 

In het kader van de handhaafbaarheid vragen wij tennisvereniging DEM aan te geven, op welke tijdstip 
in de avonduren er gebruik zal worden gemaakt (maximaal 0,5 uur) van padelbaan 3. Wij zullen dit 
opnemen in de wijziging van de dwangsombeschikking. 
In afwachting van u reactie, 
Met vriendelijke groet,  

 
Jurist 
Omgevingsdienst IJmond 

 
Postbus 325 
1940 AH Beverwijk  
 
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 15:40 
Aan: @odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: Aanvullende stukken akoestisch rapport DEM 
Hoi , 
Zoals zojuist besproken, hierbij mijn reactie m.b.t. de alternatieve berekening. 
Het is van belang dat de inrichting aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit voldoet. Een van de manieren 
waarop men kan voldoen is het spelen van padel op alle banen tot 20:00 uur.  
Op donderdag 27 oktober 2022 heeft DEM een akoestisch rapport (ASP Akoestisch Adviesbureau rapport “Notitie 
openstelling padelbanen avondperiode n.a.v. uitspraak voorlopige voorziening” met kenmerk 2022105v1.0 ADV IL 
en d.d. 11 oktober 2022) aangeleverd met daarin een alternatieve berekening van de gebruikstijden van de 
verschillende banen. Uit deze berekening blijft dat men ook kan voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit 
met de volgende verdeling van speeltijd per baan: 

- Padelbaan 1; maximaal 3,6 uur tussen 19:00 – 23:00 uur 
- Padelbaan 2; maximaal 3,6 uur tussen 19:00 – 23:00 uur 
- Padelbaan 3; maximaal 0,5 uur tussen 19:00 – 23:00 uur 

Voor geluid en toetsing aan de normen maakt het niet uit wanneer precies gespeeld wordt, als er maar aan de 
maximale duur wordt voldaan.  
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Bovenstaande is dus akkoord onder de voorwaarden van het niet spelen van geoefende spelers in de 
avondperiode:  
De onderbouwing van het gebruik van de 90 dB(A) als bronniveau is voor de huidige situatie akkoord. Er is 
aangegeven dat DEM geen speler heeft van categorie 1 en 2. De spelers in categorie 3, 4 en 5 betreffen 5% van 
het totaal en zij spelen alleen overdag. Voor de avondperiode geldt dan dus dat er alleen door recreatieve spelers 
padel wordt gespeeld. Daarmee is het akkoord om uit te gaan van het bronniveau, vastgesteld voor een 
recreatieve speler.  
Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst, waarvoor aandacht moet zijn in de beschikking 
voor wijziging van de dwangsom. Het gebruikte bronniveau en de daarbij behorende geluidbelasting bij de 
woningen is berekend met een situatie die op dit moment representatief is voor DEM. Indien deze representatieve 
situatie verandert moet DEM een melding van deze verandering maken. Als er spelers van categorie 1 t/m 5 
bijkomen en deze ook in avonduren gebruik gaan maken van de banen, is met de huidige berekening sprake van 
een onderschatting van het bronniveau. Bij een veranderingsmelding dient dan een nieuwe berekening te worden 
aangeleverd met gebruik van het bronniveau behorende bij een geoefende speler. 
Indien er iets verandert in het speler-type in de avondperiode of indien men toch een andere tijdsverdeling wil 
van gebruik van de banen, zullen ze weer opnieuw moeten aantonen dat wordt voldaan aan de normen van het 
Activiteitenbesluit. 
Groet, 
Milieuadvies medewerker geluid Omgevingsdienst IJmond 
Van: @rechtmaat.nl>  
Verzonden: dinsdag 8 november 2022 15:29 
Aan: @odijmond.nl>; info@beverwijk.nl 
CC: @odijmond.nl>; 'Voorzitter DEM Tennis' <Voorzitter@demtennis.nl>; 'ASP  

' <info@aspgeluid.nl> 
Onderwerp: RE: Geluidmeting 30 september 2022_ TC DEM.pdf 
Geachte , 
Hierbij de notitie van de geluidsdeskundige met nadere onderbouwing, alsmede een extra toelichting van mijn hand. 
Mag ik u verzoeken om snel het besluit te wijzigen. 
Ik zal ook de voorzieningenrechter deze stukken toesturen. 
Vr groet, 

 
Rechtmaat Juristen BV 
Postadres: 
Botter Acker 8 
1965 TP HEEMSKERK 
T  
F  
E info@rechtmaat.nl 
Kijk ook eens op onze website www.rechtmaat.nl 
Rechtmaat BV maakt deel uit van 3L holding en heeft vestigingen in Beverwijk, Heemskerk en Eindhoven. 

Van: @odijmond.nl>  
Verzonden: woensdag 2 november 2022 16:16 
Aan: @rechtmaat.nl> 
CC: @odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: Geluidmeting 30 september 2022_ TC DEM.pdf 
Geachte , 
U heeft gelijk, dit zou het geluidsrapport moeten zijn van de meting op vrijdagavond 23 september. Ik 
ga navragen waarom in het rapport de datum van 30 september 2022 is genoemd. 
Zoals u in het geluidsmeting rapport kunt lezen ging het om een indicatieve meting die niet 
representatief is voor de bedrijfssituatie. Daarnaast blijkt uit de meting dat er sprake is van 
geluidsoverschrijding.  
Op basis van een indicatieve meting kunnen wij de last onder dwangsom niet aanpassen. Er dient een 
deugdelijk en zorgvuldig geluidmeting/onderzoek plaats te vinden als grondslag voor de last onder 
dwangsom.  
Het akoestisch rapport van 11 juli 2022 ingediend door DEM is een voorbeeld van een 
deugdelijk/zorgvuldig onderzoek. 
Daarnaast kan het akoestisch rapport van 11 oktober 2022, indien deze nader wordt aangevuld met 
onderbouwing van de bronmaatregel en aanvulling van de inhoud van bijlage 2, een grondslag vormen 
voor de aanpassing van de last onder dwangsom. Graag zien wij zms de aanvulling van het akoestisch 
rapport tegemoet. 
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Met vriendelijke groet,  
 

Jurist 
Omgevingsdienst IJmond 

 
Van: @rechtmaat.nl>  
Verzonden: woensdag 2 november 2022 15:56 
Aan: @odijmond.nl> 
CC: 'Voorzitter DEM Tennis' <Voorzitter@demtennis.nl> 
Onderwerp: RE: Geluidmeting 30 september 2022_ TC DEM.pdf 
Geachte , 
Ik ben geschokt. Dus u heeft al een maand een meting in bezit en OD heeft daar (naar zij stelt) helemaal niets mee 
gedaan terwijl DEM op hete kolen zit.  
Verder: in bijgevoegde mail staat dat er op 26 september 2022 een meting is gedaan. Ik heb hier nog contact over 
gehad met u en volgens u moest alles ‘uitgewerkt en nagerekend worden’.  
Cliënte was hier ook bij (namelijk op 23 september). uw collega heeft ook benoemd tijdens de zitting in Haarlem dat 
er een meting was verricht. 
En nu bestaat deze meting opeens niet meer.  
Ik ga even met cliënte overleggen welke actie nu gepast is. 
Op dit moment verzoek ik u om per direct de last te wijzigen want ook uit de wél overgelegde meting blijkt dat de 
twee verderaf gelegen banen prima open kunnen blijven. 

Van: @odijmond.nl>  
Verzonden: woensdag 2 november 2022 15:41 
Aan: @rechtmaat.nl> 
Onderwerp: RE: Geluidmeting 30 september 2022_ TC DEM.pdf 
Geachte , 
Door afwezigheid van de medewerker heeft de uitwerking van het geluidsrapport op 1 november 2022 
plaats gevonden.  
Er is maar 1 geluidsmeting verricht door ODIJ en dat was op 30 september 2022.  
Alle onderliggende stukken betreffende het dossier TC DEM die ODIJ ter beschikking heeft heb ik u 
reeds per email verzonden. 
Mvg  
Van: @rechtmaat.nl>  
Verzonden: woensdag 2 november 2022 15:36 
Aan: @odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: Geluidmeting 30 september 2022_ TC DEM.pdf 
Geachte  
Graag een uitleg waarom deze meting niet direct is overgelegd.  
En ik vroeg om alle metingen dus in ieder geval ook die van 23 september.  
Alsmede alle onderliggende stukken (concepten, mail wisselingen, alsmede uitleg waarom dit niet is meegest5uurd 
naar de rechtbank). 
Graag voor 16.00 uur 

Van: @odijmond.nl>  
Verzonden: woensdag 2 november 2022 15:18 
Aan: @rechtmaat.nl> 
Onderwerp: Geluidmeting 30 september 2022_ TC DEM.pdf 
Geachte , 
Bijgaand ontvangt u het geluidsrapport (indicatieve meting) van 30 september 2022 van TC DEM. 
Met vriendelijke groet,  

 
Jurist 
Omgevingsdienst IJmond 
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Postbus 325 
1940 AH Beverwijk  

 
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? 




