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DEM geeft aan dat het financieel niet haalbaar is om een scherm neer te zetten waarmee wordt 

voldaan de norm 50 dB(A). Daarom heeft DEM in een (concept) verzoek tot maatwerk verzocht om 

een hogere geluidnorm toe te staan. Hiertoe voert DEM in het verzoek tot maatwerk de volgende 

redenen aan:  

- DEM bestaat sinds 1942 en sinds 1962 op de huidige situatie gesitueerd met 6 

tennisbanen. In de jaren 70 is er tennisbaan 4 erbij gekomen wat het huidige totaal van 7 

tennisbanen maakt. Vanaf 1986 zijn alle tennisbanen voorzien van verlichting en zijn alle 

banen voorzien van Smashcourt waardoor zij zomer en winter te bespelen zijn. In deze 

bestaande situatie bedroeg het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau reeds 55 dB(A) 

etmaalwaarde. Maatgevend hierin is de avondperiode (19.00 – 23.00 uur). In deze situatie 

zijn er geen klachten bekend bij de vereniging of Omgevingsdienst IJmond over geluid 

afkomstig van het tennisspelen. 

- Het nemen van bronmaatregelen is niet haalbaar voor vereniging omdat het inperken van 

de bedrijfsduur in de avondperiode de bedrijfsvoering onredelijk aantast. Veel leden zijn 

enkel in staat ‘s avonds te komen sporten. Een beperking van de bedrijfstijd in de 

avonduren zal daardoor kunnen leiden tot het stoppen van veel leden, waardoor de 

continuïteit van de vereniging in gevaar komt en het tegenstelde effect bereikt wordt van 

het maatschappelijke doel, om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om te 

kunnen sporten. 

- De kosten van een scherm om te voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit 

bedragen meer dan €100.000,- en zijn voor de vereniging financieel niet haalbaar. 

 

In haar e-mail van 4 oktober 2022 geeft de voorzitter van DEM aan voornemens te zijn een 

geluidscherm te plaatsen die voldoet aan de gestelde norm van 50dB(A). Daarvoor wil DEM in 

gesprek met gemeente Beverwijk over de mogelijkheden om de vereniging hierin te ondersteunen. 

Daarbij geeft DEM aan dat de 4,75 meter hoog wordt. Hiervoor dient vergunning afgegeven te 

worden. De ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing van een geluidsscherm dient nader 

onderzocht te worden. Er kan bijvoorbeeld worden (mee)gedacht over het uiterlijk van een scherm 

(bijvoorbeeld voorzien van groene begroeiing). Het verlenen van een omgevingsvergunning voor 

de bouw van het scherm staat open voor bezwaar en beroep. DEM geeft in haar e-mail aan te 

willen zoeken naar een oplossing die werkt voor alle partijen (bewoners, gemeente/ODIJ en DEM). 

 

Hieronder worden de mogelijke scenario’s geschetst. Los van de uiteindelijk gekozen oplossing is 

het creëren van draagvlak bij alle partijen essentieel, niet in de laatste plaats omdat in alle 

gevallen rechtsbescherming mogelijk is. Het verdient de voorkeur om niet in (langdurige) juridische 

processen te komen.  

 

Scenario 1: Maatwerk toestaan voor een hogere norm  
DEM verzoekt tot maatwerk om een norm toe te staan van maximaal 55 dB(A), zoals in de situatie 

voordat er padelbanen waren. In dit scenario plaatsen ze een scherm te plaatsen van 3 meter hoog 

en 36 meter lang voor de tennisbanen (zie bijlage 2). Voor de padelbanen komt dan geen scherm. 

De aanschaf van een dergelijk scherm is voor de club financieel haalbaar. 
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In een besluit op een verzoek om maatwerk moeten wij bedrijfseconomische belangen, 

milieubelangen en belangen van derden afwegen. Overwegingen om te besluiten het maatwerk wel 

of niet te verlenen zijn:  

 

- In de situatie voordat er padelbanen waren (1986 – 2021) was er reeds sprake van een 5 

dB(A) overschrijding. Voor zover nu bekend bij Omgevingsdienst IJmond zijn er in deze 

periode geen klachten ingediend over het spelen van tennis. Dit zou kunnen inhouden dat 

er geen sprake is geweest van een onaanvaardbaar hinderniveau. 

- Het is voor de vereniging financieel niet haalbaar om een scherm te plaatsen waarmee aan 

de norm van de 50 dB(A) kan worden voldaan.  

- We hebben DEM gevraagd ook te kijken naar de mogelijkheden om met aanvullende 

bronmaatregelen (minder uren padel/tennis spelen, of de dichtstbijzijnde banen niet 

gebruiken in de avonduren) toch de norm van 50 dB(A) te behalen. DEM vult het verzoek 

tot maatwerk mogelijk nog aan wat de gevolgen zijn om met bronmaatregelen, al dan niet 

gecombineerd met een geluidscherm te voldoen aan de norm van 50 dB(A). DEM heeft 

aangegeven dat deze optie niet haalbaar is omdat dit hun ook in hun bedrijfseconomische 

en maatschappelijke belangen schaadt. De banen worden het meeste gebruikt in de 

avondperiode. Het heeft tot gevolg dat leraren dan geen les meer kunnen geven. Het 

ledenaantal is afgestemd op het aantal banen, als er geen plek is kunnen weg gaan en een 

andere club zoeken. Dit zou leiden tot minder inkomsten. DEM dient nog wel een 

uitgebreidere onderbouwing te geven van deze stelling.  

- De nieuwe situatie na het treffen van maatregelen verslechtert ten opzichte van de situatie 

voor de padelbanen. Op de beoordelingspunten 1 t/m 8 en 10 is in de nieuwe situatie een 

hogere geluidsbelasting. Voordeel is wel dat een deel van de ervaren hinder mogelijk 

vermindert: stemgeluid (dat niet in de geluidsnormen meetelt) wordt deels afgeschermd en 

door visuele afscherming is het mogelijk dat ervaren hinder vermindert.   

- Hogere waarden kunnen slechts worden vastgesteld indien het binnen in geluidsgevoelige 

ruimten een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd. Hiervoor dient de 

gevelwering van de woonwagens in kaart worden gebracht.  

- Sinds de komst van de padelbanen wordt er overlast ervaren en zijn er klachten en 

verzoeken tot handhaving ingediend bij Omgevingsdienst IJmond.  

- Anno 2022 is er meer bekend over geluidshinder bij padelactiviteiten, de aanvraag tot 

maatwerk dient ook beoordeeld te worden naar de inzichten van nu. 

Een besluit tot maatwerk voor de geluidnormen van het Activiteitenbesluit is een procedure waar 

bezwaar (en beroep) tegen kan worden ingediend. Gezien de klachten en verzoeken van bewoners 

is te verwachten dat de bewoners bezwaar maken omdat zij geschaad worden in hun belang (het 

voldoen aan de norm van 50 dB(A)).  
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Scenario 2: Handhaven  
Indien het verzoek om maatwerk wordt geweigerd gelden de normen uit het Activiteitenbesluit. Er 

moet dan gehandhaafd worden op het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat DEM in de avonduren na 

20:00 uur geen gebruik meer kan maken van de padelbanen. Dit heeft tot gevolg dat DEM de 

investering in de padelbanen niet kan terugverdienen. Ook tegen de hiermee gemoeide 

handhavingsbesluiten staat rechtsbescherming open.  

 

Scenario 3: Een geluidscherm plaatsen waarmee kan worden voldaan aan de 
norm   
In dit scenario, geschetst in de mail van 4 oktober van DEM, plaatst DEM een scherm van 4,50 

meter hoog met een lengte van 63 meter en een scherm van 3 meter hoog met een lengte van 28 

meter. Daarbij wordt de lange zijde van padelbaan 3 (dichtstbij de woningen gelegen) ook 

dichtgezet met een 3 meter hoog scherm (zie bijlage 3). DEM heeft aangegeven dit alleen te 

kunnen doen met financiële ondersteuning van gemeente Beverwijk. Daarbij moeten bewoners zich 

realiseren dat dit een groot gevolg heeft voor het aanblik vanuit de woningen. De ruimtelijke en 

stedenbouwkundige inpassing van dit scherm dient nader onderzocht te worden. Voor het plaatsen 

van het scherm dient vergunning afgegeven te worden, waarbij ook bezwaar kan worden 

ingediend. 
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Bijlage 1 Bestaande situatie 
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Bijlage 2 Nieuwe situatie met maatwerk (55dB(A)) 
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Bijlage 3 Nieuwe situatie voldoen aan de norm 
(50dB(A)) 
 

 




