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Geachte heer, mevrouw 

 

Het bestuur van Lawn Tennis Club Door Eendracht Macht (DEM) is gelast het 

gebruik van alle padelbanen tussen 20.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends te 

staken. Volgens de Omgevingsdienst worden de geluidsnormen van LAr,LT van 45 

dB(A) zoals opgenomen in artikel 2.17, eerste lid, onder a, van het Activiteitenbesluit 

overschreden als alle padelbanen na 20:00 uur gebruikt worden. DEM heeft bezwaar 

gemaakt tegen deze last.  

 

Hierbij ontvangt u het akoestisch rapport 2022105v1.2 ADV IL. Waaruit blijkt dat 

geen geluidsnormen worden overschreden als slechts 2 banen na 20.00 uur worden 

gebruikt. Sterker nog, ook baan 3 zou nog (iets langer) bespeeld kunnen worden. DEM 

hoeft echter zeker niet het onderste uit de kan en verzoekt u daarom om hangende de 

bezwaarprocedure de last onder dwangsom direct te wijzigen en te gelasten dat DEM 

alleen baan 3 niet mag gebruiken na 20.00 ’s avonds.    

 

Cliënte wijst voor de goede orde nog op het volgende: 

 

Uit het rapport blijkt dat er geen overtreding plaatsvindt als er twee banen worden 

gebruikt in plaats van drie. Deze uitkomst sluit ook goed aan bij de indicatieve meting 

die de OD zelf heeft verricht op 30 september 2022 en waar een marginale 

overschrijding werd vastgesteld en wel (alleen) op de gevel van de Lau Marizelstraat 

nummer 7. DEM wijst erop dat de bewoner van nummer 7 geen klachten heeft 

ingediend over het gebruik van de padelbanen.  

 

DEM merkt verder nog op dat bij het indicatieve onderzoek van de OD ongetwijfeld 

ook stemgeluid is meegenomen in de meting. Terwijl bij de beantwoording van de 

vraag of geluidsnormen worden overschreden stemgeluid niet wordt meegenomen. 

Zonder stemgeluid is waarschijnlijk helemaal geen sprake van een overschrijding van 

geluidsnormen.  
 

Het bronvermogen van een padelbaan bedraagt blijkens diverse onderzoeken van 






