
 

 

Gemeentelijke dwaling en roep om ingrijpen voor LTC DEM 
 
Geachte leden van de gemeenteraad Beverwijk 
 
Zeer tot mijn spijt ben ik genoodzaakt mij tot u te wenden. Het lijkt erop dat wederom onze 
padelbanen zorgen voor een (politieke) dwaling waarbij ik inmiddels geen idee heb hoe wij ons 
moeten weren tegen dergelijke ambtelijke politieke spelletjes en u dan ook verzoeken ons hierin 
bij te staan.  
 
Graag licht ik hieronder toe waarom ik mij tot u wend. 
 
In 2021 heeft de gemeente drie vergunningen afgegeven aan LTC DEM om padelbanen te 
mogen plaatsen. Een aantal van uw leden zijn nog op de hoogte van dat enorme proces wat bijna 
2,5 jaar heeft geduurd en waarbij veel ‘gemeentelijke' uitdagingen zijn geweest zoals de 
vergunning, maar ook de financiering en belofte hieromtrent. Tijdens dit proces is zowel 
ecologisch, archeologisch en akoestisch gekeken of plaatsing van padelbanen ruimtelijk mogelijk 
is. ODIJ heeft expliciet aangegeven dat plaatsing van de banen niet geluidsproblemen zal leiden. 
DEM heeft 4.000 euro aan leges betaald voor onder andere deze professionele toetsing door 
ODIJ. 
Eind 2021 kon de bouw beginnen.  
  
Op 19 maart 2022 zijn de banen geopend en in april zijn wij het onderzoek gaan starten met 
betrekking tot akoestiek. Mede omdat wij in de vergunning al hebben aangegeven dat indien 
nodig er geluidswerende middelen komen. Ik heb persoonlijk de omgevingsdienst gebeld met het 
verzoek of zij het akoestisch onderzoek konden doen. Dit was niet het geval en moesten we zelf 
regelen. 
In mei kwam de Omgevingsdienst met een brief waarin stond dat wij, ivm gewijzigde inrichting 
van ons park conform het activiteiten besluit melding dienden te maken bij een loket. Hier kregen 
wij vier weken de tijd voor. Wij zijn direct gestart met het laten opstellen van het onderzoek en 
hebben een paar weken uitstel gevraagd aan ODIJ omdat wij niet op zo’n korte termijn het 
onderzoek konden opleveren. Dit hebben wij gekregen. 
 
Eind juni was het akoestisch onderzoek klaar. Hieruit bleek een overschrijding, zowel op onze 
tennisbanen als op onze padelbanen (dit onderzoek is op basis van feiten in november 
aangepast en finaal gemaakt).  
Met betrekking tot onze tennisbanen werd de overschrijding vooral veroorzaakt doordat ergens in 
de afgelopen jaren de wettelijke norm terug is gegaan van 55dB naar 50 dB etmaalwaarde in de 
avonduren. Omdat wij een deel van ons park hebben aangepast gelden nu de nieuwe normen.  
Bij de hoogste waarde en alles in bedrijf (tennis en padel) komen we op maximaal 57dB bij tennis 
en 53dB bij padel. 
  



 

 

 
Maatwerkvoorschrift 
Wij hebben hierop direct een afspraak gemaakt met de Omgevingsdienst om in een persoonlijk 
gesprek te kijken naar oplossingen. 
Uit dit gesprek werd duidelijk dat wij een verzoek tot maatwerkvoorschrift konden indienen met 
het verzoek op onze tennisbanen terug te gaan naar 55dB. De ODIJ vertelde dat wij hiervoor 
zeer goede kans maakten. Niet alleen omdat wij al 60 jaar op deze plek functioneren, maar ook 
omdat er nooit klachten zijn geweest over tennis en ook over padel waren er geen klachten. De 
padelbanen waren overigens toen vier maanden in gebruik. Wij dienden wel in het 
maatwerkvoorschrift voldoende onderbouwing te maken en alternatieve mogelijkheden te 
onderzoeken. Wij kregen hiervoor de tijd tot 1 oktober 2022 om met een voorstel te komen.  
Wij zijn vervolgens gaan onderzoeken, schrijven en verder door gaan rekenen. Begin september 
hebben wij een eerste conceptvoorstel toegestuurd, hierop is nog wat feedback vanuit ODIJ 
gekomen, wat wij ook nog hebben verwerkt. 
Wat schetst onze verbazing. Ergens in de week van 14 september word ik door de ODIJ gebeld 
waarbij zij aangeven een last onder dwangsom naar ons te sturen om alle drie de padelbanen te 
sluiten. Ik heb hierbij nog gevraagd waarom het drie banen moet zijn omdat helemaal niet 
officieel is vastgesteld dat alle drie de banen overlast geven. Op 21 sept krijgen wij toch de 
officiële last onder dwangsom (niet eens eerst een voornemen) en dienen wij onze drie 
padelbanen vanaf 20.00 uur te sluiten. Het is uitzonderlijk dat niet het wettelijk verplichte 
‘voornemen’ voor het definitieve besluit wordt gestuurd, en dat een sluiting per direct ingaat en 
het kan eigenlijk niet anders dan dat daar iets achter zit. Volgens ODIJ is dat onzin want ‘DEM 
wist allang dat ze in overtreding waren’. Alsof je tata morgen sluit. 
Vanaf dat moment zijn wij in een soort politiek spel terechtgekomen waarbij wij op alle fronten 
worden tegengewerkt en er inmiddels zeer veel onwaarheden worden gebezigd.  
 
De last onder dwangsom voor de padelbanen werd dus op 23 sept van kracht. Terwijl wij vlak 
ervoor ons onderzoek had ingediend betreffende een maatwerkvoorschrift. Zoals gesteld moest 
dit voor 1 oktober 2022 binnen zijn.  
Wij hebben vervolgens besloten een jurist in de arm te nemen. Hij heeft een voorlopige 
voorziening aangevraagd om de dwangsom van tafel te krijgen. De rechter heeft uitspraak 
gedaan en wel dat wij open mochten blijven tot 1 november i.v.m de competitie, waarna de 
dwangsom weer op de padelbanen werd gezet.  
Dit gaf in ieder geval wat uitstel.  
 
Door de dwangsom hadden wij die vrijdag (23e) al wel de competitie met spoed laten aanpassen 
en is er op twee ipv drie banen gespeeld. Diezelfde vrijdag 23 september heb ik de 
omgevingsdienst gevraagd een meting te doen. Juist omdat het een goed beeld zou geven of 
twee banen ook overlast geven. Dit heeft ODIJ gedaan. Die avond was ik er zelf bij en kreeg ik al 
vrij snel te horen dat het er heel gunstig voor ons uit zag. Uit het latere stuk én een mail, bleek dit 
ook. Geen overschrijding en zeker niet als wij met twee banen verder blijven spelen.  
 
Overigens heeft onze jurist wekenlang bij ODIJ verzocht om alle stukken te ontvangen. Zowel de 
klachten die (pas) vanaf eind augustus 2022 binnenkwamen, als ook de resultaten van de meting 
van 23 september en allerlei andere processtukken. OD IJmond gaf telkens niet thuis en stuurde 
ons helemaal niets. Pas nadat onze jurist een WOO verzoek had ingediend, kwam weken later 
uiteindelijk een aantal mailwisselingen en klachten die verzonden waren.  
Zelfs tijdens de rechtszitting eind september hadden wij geen stukken ontvangen.  
Tijdens deze rechtszitting werd gesproken over allerlei klachten, ook in juni. Uit de overgelegde 
stukken bleek echter dat de eerste klacht pas van eind augustus dateert waarna, mede op advies 











 

 

De bewoners zijn daar helemaal niet mee gediend want hun enige klachten gaan over padel. 
Waarvan we allemaal weten dat dit geluid inderdaad meer impact geeft dat tennis. Maar een 
omwonende zal nu eenmaal wel enige last van geluid moeten dulden. Let wel: overdag is er 
sowieso geen wettelijke overschrijding. 
Graag wijs ik u erop, zoals ook de bezwaarcommissie heeft moeten constateren, dat ODIJ 
zelf, los van mijn verzoek op 23 sept. om een meting te doen als twee padelbanen in bedrijf 
zijn, geen enkele meting heeft gedaan. Zij hebben alleen opdracht gegeven aan ons om 
allerlei onderzoeken te laten doen. Dit met inmiddels een kostenpost van bijna € 6000,- wat 
voor ons als vereniging, die ook nog een geluidsscherm moet plaatsen enorm is. 
 
Een van de opmerkingen van de jurist van ODIJ tijdens de hoorzitting was: “Ze wisten dat ze 
in overtreding waren, hoe kun je je dan toch inschrijven voor een competitie". Los van het feit 
dat dit al duidelijk maakt dat mevrouw zich op geen enkele wijze heeft ingelezen in hoe het 
werkt bij een sportvereniging is dit een vooringenomen opmerking die nergens op gestoeld is 
en wij niet hoeven te verwachten van een jurist van een gemeentelijke organisatie. 
De bezwaar commissie vroeg of er een zienswijze aan ons is gevraagd. Hierop zei ODIJ dat 
het ongebruikelijk is om een zienswijze te vragen. En dat terwijl dit een wettelijke plicht is. 
 
Het is schokkend en meer dan schandalig dat een omgevingsdienst, die uit naam van het 
college spreekt, een dergelijke plotselinge draai maakt en daarmee een sportvereniging met 
930 leden zo dwars zit. Het sluiten van onze tennisbanen, waarover eerder nooit gesproken 
is en waarbij in de brief van ODIJ ook nergens wordt gesproken over welke banen het zou 
moeten gaan, dient geen enkel doel (het geeft tenslotte geen overlast) en heeft ook 
verregaande consequenties. 
 
Het sluiten van onze tennisbanen is een omissie die ook op geen enkele wijze in de 
dwangsom voor komt, maar nu ineens uit de hoge hoed komt. Wij hebben werkelijk geen 
enkel idee waarom ODIJ bij monde van het college dit doet. 
Wij zijn er inmiddels van overtuigd dat ODIJ, ondanks alle rapporten en cijfers, de feitelijk 
kloppend gedane toezegging van twee padelbanen opnieuw openen weer in willen trekken. 
Dit kunnen zij doen, als wij geen akkoord geven voor het sluiten van onze tennisbanen. Wat 
is de reden van het willen intrekken? Wij kunnen het niet ontdekken. U begrijpt hopelijk dat 
het grote onzin is om onze tennisbanen te sluiten terwijl wij al 60 jaar zo functioneren en er 
nooit eerder enig klacht hierover is geweest. Ik heb onderaan deze brief tevens nog een 
google maps tekening toegevoegd waarin u kunt zien hoe onze banen gesitueerd zijn ten 
opzichte van de bewoners van de Lau Mazirelstraat. 
 
Geluidsscherm 
Graag wijs ik u ook nog op het feit dat wij inmiddels eind september hebben besloten verder 
geen maatwerkvoorschrift meer in te dienen en ons te gaan voorbereiden op het plaatsen 
van een geluidsscherm. Voor uw beeld: 
Het geluidsscherm gaat 77 meter lang worden en vijf meter hoog. Deze lengte is om 
daarmee ook gelijk tennisbaan 3, die een verhoging geeft in het basis akoestisch rapport ook 
gelijk te laten voldoen aan de nieuwe norm van 50dB(A) etmaalwaarde. 
Daarmee komen we ook tegemoet aan de wens van de bewoners, die meerdere keren in de 
krant hebben aangegeven dat zij met het plaatsen van een geluidsscherm tevreden zijn. 
 
De kosten voor het geluidsscherm komt op ruim € 170.000,-  



 

 

Helaas krijgen we ook hier weer tegenslag. Vanzelfsprekend dienen wij hiervoor een 
omgevingsvergunning aan te vragen. Inmiddels loopt hiervoor het indicatieverzoek om te 
onderzoeken of het ‘gekruimeld’ kan worden (procedure van 8 weken) of dat het toch een 
uitgebreide omgevingsvergunning (26 weken) wordt. Dit laatste omdat het archeologische 
grond is. Wij hebben de gemeente al meerdere keren verzocht om hiermee flexibel om te 
gaan, maar krijgen alle signalen dat de kans groot is dat hij uitgebreid gaat worden.  
 
Deze vergunning kan ook gegeven worden met als uitgangspunt de nieuwe omgevingswet. 
De bewoners willen graag snel een geluidsscherm en wij zijn bereid dit ook op korte termijn 
te doen. Wat zou de gemeente dan tegen kunnen houden om hierin flexibel op te treden? 
Vanuit onze eerdere vergunningen zijn al archeologische, ecologische en andere 
onderzoeken geweest. Vooralsnog ondervinden wij tegenwind vanuit de gemeente door een 
wel erg strikte formele houding. Het wachten is nu of de gemeente het toch kan ‘kruimelen’. 
Hierover verwachten wij uiterlijk 14 december antwoord. 
Los van bovenstaand hadden wij 14 september in een gesprek met de wethouder aan de 
gemeente gevraagd of wij voor het geluidsscherm, wat € 170.000, - gaat kosten, een 
renteloze lening konden krijgen. Wij hebben hierover nooit officieel bericht gehad. Voor ons 
loopt dit verzoek nog steeds. 
 
Wij hebben als vereniging besloten dat het genoeg is en dat wij meer dan klaar zijn met de 
spelletjes die gespeeld worden. Hoewel wij zeer wel bereid zijn om van alles te regelen en 
ook echt wel begrijpen dat de bewoners last kunnen hebben van (één van) de padelbanen, 
lijkt het alsof wij hier juist vanuit de gemeente (bij monde van ODIJ) op alle fronten worden 
tegen gewerkt.  
 
Wij zijn een vereniging die 100% functioneert met vrijwilligers. Dit houdt in dat alles wat wij 
doen, naast onze fulltimebanen is. Wij zijn een van de grootste sportverenigingen in de 
gemeente, met 930 leden. Wij functioneren geheel zelfstandig en hebben nog nooit, ik 
herhaal nog nooit enig financiële bijdrage vanuit de gemeente ontvangen.  
Als sportvereniging hebben wij niet alleen een maatschappelijke, maar ook een belangrijke 
sportieve functie, zoals ook beschreven is in het sport/leefstijl akkoord.  
 
Inmiddels hebben wij een enorme hoeveelheid geld moeten uitgeven aan zowel juridische hulp 
als het op verzoek van de omgevingsdienst telkens opnieuw laten maken van akoestische 
onderzoeken. Daarnaast komt er nog een enorme kostenpost om een geluidsscherm te laten 
plaatsen.  
Dit doen wij omdat wij vanzelfsprekend begrijpen waar de bewoners tegenaan lopen en deze 
relatie ook goed willen houden.  
Overigens was een mediation traject met de bewoners, DEM en de gemeente gestart. Dit is 
vanuit de bewoners gestopt, maar wij hebben inmiddels zelf weer het initiatief genomen om het 
gesprek met de bewoners op te pakken en hen te informeren over onze plannen. 
 
Ik stuur u deze brief omdat wij radeloos zijn van zoveel weerstand en niet meer weten wat te 
doen. Wij hopen dat u als gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en in staat 
om dwalingen weer recht te zetten, dit ook wil doen.  
 
  



 

 

Op dit moment ligt er nog een dwangsom op de padelbanen die alle drie om 20.00 uur dicht 
moeten. Hierdoor kunnen wij de vrijdag avond KNLTB-wintercompetitie niet spelen, alsmede 
geen activiteiten of vrij spelen in de avond meer doen. Dit raakt al onze padellers (402 
leden). Deze dwangsom dient er in ieder geval voor twee padelbanen, zoals bewezen is op 
zeer korte termijn vanaf te gaan.  
Dat maakt ook dat ik u verzoek deze brief op zo’n kortst mogelijke tijd (raadsvergadering 
december) te behandelen en een besluit aan het college mee te geven. Ik zal overigens 
sowieso verzoeken om in te mogen spreken tijdens de eerstkomende raads- of 
commissievergadering van december, in de verwachting dat het ook gelijk een agendapunt is. 
 
Tenslotte verzoek ik u tevens het college opdracht te geven onze omgevingsvergunning 
volgens het traject van de nieuwe omgevingswet te behandelen, als blijkt dat het niet 
‘gekruimeld’ kan worden. 
 
Heel hartelijk dank en graag bereid tot toelichting! 
 
Hartelijke groet, mede namens het bestuur van LTC DEM 

 
Voorzitter LTC DEM 
voorzitter@demtennis.nl 

 
Bijlagen: Verweerbrief ODIJ (pagina 9 t/m 12) en baanbezetting (pagina 13) 
 
 











 

 

 

 
7 
Uit bovenstaande baanbezetting blijkt dat de padelbanen vooral in de avonduren gebruikt 
worden. Dus niet zoals door ODIJ gesteld tussen 07.00-23.00 uur. 100% geeft hier aan dat 
alle drie de banen in gebruik zijn. De maandag is onze tombola. Dan zijn de banen wel 
geblokkeerd maar wordt er niet tot 23.00 uur gepadeld. 
 

 
7 Baanbezetting padelbanen oktober 2022 



 

 

8 
Hier ziet u een overzicht van Google Maps waaruit duidelijk de situering t.o.v. de bewoners 
van de Lau Mazirelstraat blijkt. 

 
8 Google maps tekening van ons park t.o.v. de Lau Mazirelstraat 




