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Van: @odijmond.nl>
Verzonden: woensdag 30 november 2022 10:01
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Last onder dwangsom LTC DEM, lijst KNLTB

Hoi ,  is woensdags vrij. Vandaag is wel de hoorzitting over de eerste 
dwangsom. Die woont ze wel bij. Eigenlijk al achterhaald gelet op de nieuwe dwangsom. Ik 
heb in haar agenda gekeken. Ze heeft nog wel ruimte in haar agenda om morgenochtend een 
toelichting aan Teun Jan te geven. Kan je een uitnodiging sturen voor morgen half 10? Ik 
schuif ook graag aan. Ik neem aan dat jij er ook bij zit, toch? 
Groet, 

 
Van: @Beverwijk.NL>  
Verzonden: woensdag 30 november 2022 09:18 
Aan: @odijmond.nl> 
CC: @odijmond.nl> 
Onderwerp: RE: Last onder dwangsom LTC DEM, lijst KNLTB 
Goedemorgen , 
De wethouder wil graag even een toelichting. 
Morgenochtend tussen 9.00 uur en 10.45 uur heeft hij ruimte in zijn agenda. 
Hoe laat zullen we inplannen? 
Met vriendelijke groet, 

 
Gemeente Beverwijk 
Ik werk maandag t/m donderdag 
Telefoon  

Van: @odijmond.nl>  
Verzonden: dinsdag 29 november 2022 13:58 
Aan: Tabak, Teun Jan <T.Tabak@beverwijk.nl>; @Beverwijk.NL>;  

@beverwijk.nl> 
CC: @Beverwijk.NL>; @odijmond.nl> 
Onderwerp: Last onder dwangsom LTC DEM, lijst KNLTB 
Geachte heer Tabak, 
In de bijlage treft u aan de lijst met categorieën van speelsterkte voor padel vastgesteld door 
Koninklijke Nederlands Lawn Tennis Bond (KNLTB).  
De KNLTB is het overkoepelend orgaan van de tennis- en paddelsport en de tennis- en 
padelverenigingen in Nederland. Sinds 1 juli 2020 worden alle padelactiviteiten onder de vlag van de 
KNLTB uitgevoerd en is de KNLTB de officiële vertegenwoordiger van padel in Nederland. 
Het belang van de lijst met speelsterkte van KNLTB is dat het door LTC DEM in het akoestisch rapport 
is gebruikt ter onderbouwing van het bronniveau van 90d(B)A. Dem heeft aangegeven dat 95% van 
de padel spelers recreatieve spelers zijn en 5% geoefende spelers. Een geoefende speler produceert 
meer geluid dan een recreatieve speler. LTC DEM heeft aangegeven dat de geoefende spelers niet in 
de avonduren spelen. Naast de lijst met speelsterkte zijn er ook ter onderbouwing van het bronniveau 
twee geluidsrapporten toegevoegd: Padeltotaal BV van Zwinderen en van Tennisvereniging Mast te 
Geldrop, waarin ook de 90 d(B)A als bronniveau is gebruikt. 
Kortom de lijst van de KNLTB is geen richtlijn en heeft geen juridisch status. De lijst is ter 
onderbouwing gebruikt voor het uitgangspunt van het bronniveau van 90 d(B)A in het akoestisch 
rapport.  
Mocht er naar aanleiding van bovenstaande behoefte zijn aan een nadere toelichting dan hoor ik het 
graag. 
Eventueel kan ons geluidsdeskundige  het akoestische rapport nader 
toelichten. 
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Met vriendelijke groet,  
 

Jurist 
Omgevingsdienst IJmond 

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

 
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? 




