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Geacht college. 

Als indiener van het beroep tegen het door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek 
vastgestelde bestemmingsplan "DRU Industriepark Ulf t" ontvingen wij in november jl. het 
verweerschrift van de gemeente. A ls bijlage bij dat verweerschrift waren aanvullende 
akoestische onderzoeken gevoegd, ter onderbouwing van de inhoud ervan. 

Omdat de akoestische gevolgen van het bestemmingsplan een belangrijk onderdeel 
vormen van ons beroepschrift, hechten wij er aan om voorafgaande aan de zitting op 
hoofdlijnen op die aanvullende onderzoeken te reageren en u hierbij onze visie te doen 
toekomen. Als bijlage bij deze brief treft u een uitgebreide reactie aan op de door de 
gemeente verrichte aanvullende akoestische onderzoeken. Naar die bijlage verwijzen wij u 
graag, als het om de nadere detaillering en onderbouwing van ons standpunt gaat. 

Daarnaast maken wij van deze gelegenheid gebruik om ook op een aantal stellingen en 
overwegingen uit het verweerschift te reageren, welke niet direct van doen hebben met 
de akoestische aspecten van het vastgestelde bestemmingsplan. Wij houden daarbij de 
opbouw en indeling aan die de gemeente in haar verweerschrift heeft gehanteerd. 

Beroepsgrond I Realiseringsovereenkomst. 

Ontvankelijkheid: 

De gemeente stelt onder 2 .5 . dat wij in onze zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan 
niet expliciet verwezen hebben naar tussen BOEi en de gemeente gesloten 
privaatrechtelijke overeenkomsten t .w. de Realiseringsovereenkomst "Hutten-Noord" (14-
10-2005), de Koepelovereenkomst (26-05-2005) en de Samenwerkingsovereenkomst 
"Hutten-Noord" (26-05-2005) en dat wij daarom op dit punt niet-ontvankelijk zouden zijn. 
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Wij zijn van oordeel dat wij in onze zienswijze wel degelijk inhoudelijk aandacht hebben 
besteed aan de inhoud van de gesloten privaatrechtelijk overeenkomsten. In onze 
zienswijze hebben wij op twee plaatsen- aan het begin en aan het einde - verwezen naar 
de vele gesprekken die gedurende jaren met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers 
van de gemeente zijn gevoerd. Dat de verwijzing naar die overeenkomsten in onze 
zienswijze niet zo expliciet is gebeurd als had gekund, heeft een reden. Die reden is 
gelegen in het feit dat de inhoud van die privaatrechtelijke overeenkomsten - overigens 
naar onze tevredenheid - is neergelegd in het vigerende bestemmingsplan voor dit gebied. 
Dat heeft in 2008 zijn beslag gekregen in de vaststelling door de gemeenteraad. Daarmee 
hebben wij in onze zienswijze het bestemmingsplan uit 2008 beschouwd als het 
document waarin die afspraken en overeenkomsten zijn verzameld en vastgelegd. En 
daarom verwijzen wij in onze zienswijze ook naar dat, thans nog vigerende 
bestemmingsplan, dat op een aantal voor ons essentiële onderdelen afwijkt en afweek van 
het ontwerp-bestemmingsplan uit 2012 en daarmee dus ook van de inhoud van de eerder 
gesloten privaatrechtelijke overeenkomsten. 

Nu de raad in zijn reactie op onze zienswijze ons op geen enkel punt tegemoet is 
gekomen, hebben wij in ons beroepschrift onze onderbouwing qua motivering uitgebreid 
met een expliciete verwijzing naar de eerder gesloten overeenkomsten. In materiele zin 
hebben wij echter al de aandachtspunten uit ons beroepschrift wel degelijk in onze 
zienswijze vermeld, inclusief de verwijzing naar het vigerende bestemmingsplan. Daarmee 
staat de ontvankelijkheid van ons beroep op dit punt buiten kijf, zo menen wij. 

1. De gemeente verwijst in haar verweer onder 2.7 naar een uitspraak van uw Raad 
uit 2010 (zaak nr .2009-03222/1 /R3) . En hij voert daarin aan dat een 
privaatrechtelijke belemmering slechts dan aan de vaststelling van een 
bestemmingsplan in de weg staat wanneer deze belemmering een evident karakter 
heeft. Welnu, in ons beroepsschrift doen wij ook geen beroep op deze situatie. De 
privaatrechtelijke overeenkomsten belemmeren verwezenlijking van de bestemming 
niet. De gemeente heeft eenvoudigweg de publiekrechtelijke bevoegdheid om de 
inhoud van de privaatrechtelijke overeenkomsten in een bestemmingsplan op te 
nemen. Wij menen dan ook dat dit verweer op dit onderdeel niet ter zake doet en 
grond mist. 

2. De gemeente stelt vervolgens in 2.8 dat privaatrechtelijke afspraken in beginsel 
geen rol van betekenis spelen in een bestemmingsplanprocedure. En onder 2.38 
wordt in dit verband ook nog verwezen naar een andere uitspraak van uw Raad uit 
2013 ( zaaknr.20120601 3/T1/R1). 

Wij menen de laatsgenoemde uitspraak zo te moeten interpreteren en lezen dat het 
een publiekrechtelijk orgaan vrijstaat om van eerdere inzichten en gesloten 
overeenkomsten af te wijken - waarmee tevens wordt aangegeven dat deze 
laatsten dus wel degelijk een rol van betekenis kunnen spelen, in tegenstelling tot 

Inhoudelijk: 
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hetgeen de gemeente stelt onder 2.7 en 2.8 - maar dat de raad bij de vaststelling 
van een bestemmingsplan alle aan de orde zijnde belangen , waaronder de 
belangen die gemoeid zijn met het nakomen van de overeenkomst, in de 
belangenafweging moet betrekken. Ons standpunt is dat de raad dat niet of 
onvoldoende gedaan heeft en bij de afwijking ook nog eens gebruik gemaakt heeft 
van overwegingen die niet juist zijn. Daarbij doelen wij op de overweging dat de 
provincie Gelderland in haar verordening de gemeente(n) zou hebben 
voorgeschreven om ook woningbouwmogeli jkheden uit onherroepelijke 
bestemmingsplannen opnieuw te herzien. Die stelling is onjuist. De gemeente 
heeft daartoe besloten en wel op eigen initiatief en door dat te doen verwachten 
wij dat ook onze bijzondere belangen op dit onderdeel expliciet in het 
afwegingsproces een plek zouden hebben gekregen. En dat is niet gebeurd. 
Dat klemt temeer daar ook voor BOEi ontwikkelingsmogelijkheden in deze 
economische lastige tijden veel minder realiseerbaar en haalbaar zijn. Wijziging van 
in bestemmingsplan vastgelegde en in overeenkomsten overeengekomen 
bestemmingen vereisen dus in deze tijden extra zorg van het publiekrechtelijk 
orgaan, zo menen wij. En dat is ons inziens niet, althans onvoldoende gebeurd. 

3. Onder 2.12 verwijst de gemeente naar artikel 14 uit de realiseringsovereenkomst, 
inhoudend dat die overeenkomst in onderling overleg kan worden aangepast. Het 
geval wil nu juist dat dit nimmer is gebeurd! De gemeente heeft in de nieuwe 
gebiedsvisie voor dit plangebied eenzijdig veranderingen voorgesteld en met die 
veranderingen is BOEi mondeling noch schriftelijk akkoord gegaan. Dit feit zou een 
extra reden moeten zijn, zo menen wij, om aan onze belangen bijzondere aandacht 
te schenken bij de op- en vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan. Als 
voorbeelden van die wijzigingen noemen wij dat de SSP-hal in de gebiedsvisie 
ineens een "evenementenhal" werd, terwijl het nu (nog) de bestemming heeft van 
Wonen/Parkeren, dat de bestemming GD7 (incl. woonmogelijkheid) opeens van het 
Ketelhuis werd afgehaald en dat het aantal wooneenheden van de 
Badkuipenfabriek werd teruggebracht van 24 naar 16. 

Beroepsgrond II Woningbouwmogelijkheden Ketelhuis en Badkuipenfabriek 

4. Wij vragen de gemeente niet om haar ogen te sluiten voor nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals gesteld wordt onder 2.18 (zie ook 
hieronder onder 6). We vragen wél van de gemeente dat zij een betrouwbare 
partner is en ook oog heeft voor de bijzondere belangen die BOEi in dit gebied 
heeft en dat bij afwijking van gesloten overeenkomsten en/of vigerende 
bestemmingsplannen die belangen ook een bijzondere plek krijgen. En dan is het 
schrappen van de mogelijkheid om in het Ketelhuis ook te kunnen wonen (3 
wooneenheden) voor ons in deze tijden bijzonder ingrijpend, evenals de reductie 
van de mogelijkheid om te wonen in de Badkuipfabriek van 24 naar 16 
wooneenheden. Om die reden zijn wij voor het Ketelhuis gebaat bij de functiemix 
zoals in bestemming GD7 opgenomen. 
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5. Dat wij zoals de gemeente in 2.16 en ook in 2.24 stelt bij de Badkuipenfabriek zelf 
ook uitgaan van 16 wooneenheden, is in zoverre juist dat wij met de verkoop van 
die 16 eenheden zijn begonnen. Mocht het gezien de situatie op de markt niet 
lukken om deze 16 te verkopen, dan zouden wij graag de mogelijk 
hebben/behouden om 4 van deze 16 eenheden te splitsen in kleinere eenheden om 
zo starters beter te kunnen bedienen; dan zouden we uitkomen op 20 
wooneenheden, binnen hetzelfde oppervlak (nog altijd 4 minder dan nu in het 
vigerende bestemmingsplan opgenomen zijn!). Juist vanwege de veranderende 
maatschappelijke omstandigheden verwachten wij van de gemeente ook oog voor 
deze, naar onze mening zeer redelijke, wens van ons. 

6. Dat er nu juist wooneenheden aan de kant van de SSP-hal verkocht zijn, zoals de 
gemeente in 2.22 aangeeft, is juist. Als de gemeente daarmee wil aangeven dat 
geluidoverlast en andere vormen van hinder dus blijkbaar bij de nieuwe eigenaren 
niet spelen, dan is die veronderstelling onjuist! Hinder heeft vanzelfsprekend 
aandacht gekregen in het overleg met de (potentiële) kopers en zij zijn daar ook 
attent op. Maar wij hebben hen onzerzijds altijd aangegeven dat zij en wij er op 
vertrouw(d)en dat de gemeente met respect voor ieders belangen zou handelen bij 
de vaststelling van het bestemmingsplan en bij het verlenen van vergunningen aan 
zichzelf of aan derden voor evenementen e.d.. Juist omdat wij die indruk hebben 
gevestigd bij de kopers en omdat dat de reden is geweest voor aanschaf van de 
bewuste wooneenheden op die plek - het althans de reden om het niet te doen 
wegnam hechten wij er aan dat een dergelijk aanvaardbaar woonklimaat ook in 
dit plan wordt gewaarborgd. De uitgevoerde akoestische onderzoeken - incl. de 
aanvullende - stellen ons op dit punt niet gerust. Integendeel. Daarop komen wij 
onder beroepsgrond V nader terug. 

Beroepsgrond III bestemming Ketelhuis 

7. In 2.30 en 2.31 stelt de gemeente dat BOEi blijkbaar onderzoek heeft gedaan naar 
de haalbaarheid van een hotel, maar dat dit niet in het geding is gebracht. En ook 
nog dat slechts met één kandidaat is gesproken. Ook wordt aangegeven dat BOEi 
van meet af aan betrokken is geweest bij de totstandkoming van de gebiedsvisie 
en het bestemmingsplan. 

Onzerzijds kunnen wij melden dat er met meerdere kandidaten over de 
mogelijkheid van een hotel is gesproken. BOEi heeft de laatste stand van zaken 
telkenmale in het reguliere stuurgroep overleg met de gemeente gedeeld. 
Dat wij bij de gebiedsvisie en het bestemmingsplan betrokken zijn geweest is op 
zich juist. Feit blijft echter dat de gemeente nooit iets met onze mening heeft 
gedaan en dat zij vervolgens eenzijdig is afgeweken van gemaakte afspraken en 
van het vigerende bestemmingsplan. 
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Beroepsgrond IV Bestemming en gebruik SSP-hal 

8. In 2.39 stelt de gemeente dat wij zouden vragen om geluidsnormen op te nemen 
in het bestemmingsplan. Deze stelling moet worden genuanceerd. Wij verzoeken 
om zodanig regels in het bestemmingsplan op te nemen dat er bij woningen en 
andere geluidsgevoelige bestemmingen sprake blijft van een goed woon- en 
leefklimaat. Deze regels kunnen uiteraard ook geluidsnormen bevatten. Het 
ontbreekt op dit moment echter aan afdoende waarborgen in de regels. De nu 
gehanteerde planregels laten bijvoorbeeld veel dagen met hoge geluidsniveaus toe 
(per jaar 24 dagen met activiteiten categorie 2 en 365 dagen met activiteiten 
categorie 1). Dat leidt daarmee direct tot een onaanvaardbaar slecht woon- en 
leefklimaat. Een goede formulering van de planregels waarin een redelijk aantal 
dagen met verhoogde geluidsniveaus alsmede de hoogte van deze niveaus is 
aangegeven, is de enige manier om een goed klimaat te waarborgen. Daarbij mag 
uiteraard rekening gehouden worden met het karakter van de omgeving, waar wat 
meer ruimte is voor 'reuring' dan in stille woonwijken. Er dient echter wel een 
duidelijke begrenzing te zijn. Een begrenzing die nu vrijwel geheel ontbreekt. Voor 
de overige, akoestische aspecten onder deze beroepsgrond IV verwijzen wij gaarne 
naar hetgeen wij onder beroepsgrond V melden. 

Beroepsgrond V Akoestisch onderzoek 

9. In 2.43 -2.51 verweert de gemeente zich onder meer op basis van de resultaten 
van de naderhand - pas na indiening van ons beroepschrift - uitgevoerde 
aanvullende akoestische onderzoeken. Wij hebben die aanvullende onderzoeken 
tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot een reactie van ons, welke wij als 
bijlage bij deze brief hebben gevoegd. Daarnaar verwijzen wij dan ook graag, als 
het gaat om de motivering en onderbouwing van onze opvatting in deze. 

10. Onze reactie komt er kortweg op neer dat we door het resultaat van de 
aanvullende onderzoeken juist bevestigd zijn in de inhoud van onze in de 
zienswijze en in het beroepschrift vermelde opvatting over de akoestische 
gevolgen! Op tal van punten kan niet worden gevolgd hoe de raad tot het 
standpunt is gekomen dat er geen significante aantasting van het woon- en 
leefklimaat plaatsvindt. 

11. De bij het verweer gevoegde akoestische onderzoeken bevestigen dat er bij de 
woningen gedurende veel dagen per jaar sprake is van hoge geluidsniveaus 
vanwege evenementen. Dit aantal kan oplopen tot 24 dagen voor de luidruchtige 
evenementen en is onbeperkt voor de rustiger evenementen. Ook de rustiger 
evenementen leiden echter tot overschrijdingen van de richtwaarden. Het 
bestemmingsplan kent onvoldoende regels om de hindersituatie bij de individuele 
woningen te beperken en te reguleren. 
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12. Bij de nieuwe akoestische onderzoeken worden kanttekeningen geplaatst. Dit 
heeft met name te maken met de verwachte geluidsniveaus tijdens de 
evenementen en vanwege laad- en losactiviteiten. Bij toepassing van de juiste 
uitgangspunten blijkt dat er sprake is van hoge geluidsniveaus. De in de rapporten 
al geconstateerde overschrijdingen zijn daarom nog hoger en overschrijden alle 
normaal te hanteren grenswaarden. Voor de onderbouwing en motivering 
verwijzen wij zoals gezegd gaarne naar de bijlage die bij deze brief is gevoegd. 

Beroepsgrond VI afwijkingsbevoegdheid 

13. Onder 2.55 wordt door de raad verwezen naar de reactie van gemeente onder de 
punten 1.41-1.47 uit het verweerschrift. Daar staat dat er nooit meer dan 12 
dagen per jaar rumoerige evenementen zijn in de S S P - h a l . Wij willen hieromtrent 
opmerken dat in het verweerschrift wordt aangegeven dat sprake zou zijn van "de 
( binnenkort) gewijzigde A P V ". Uit de woordkeus kan al worden opgemaakt dat 
die gewijzigde A P V er thans niet is. Voor onze inhoudelijke reactie verwijzen wij 
naar hetgeen in de bijlage onder 1.41 - 1.43 is opgenomen. 

Met vriendelijke groet, 

Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling 
en Exploitatie van Industrieel Erfgoed 

A.K.DTBoon 
Directeur 

Bijlage: Rapport Alcedo d.d. 10 december 2013 , betreffende Reactie op verweerschrift 
gemeente Oude IJsselstreek 

cc . gemeenteraad Oude IJsselstreek 
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Datum: 10 december 2013 
Ons kenmerk:20134202.EW9493 
Project: DRU Industriepark te Ulft 
Betreft: Reactie op verweerschrift gemeente Oude IJsselstreek 

Geachte heer Postma, 

Op uw verzoek hebben wij het verweerschrift van de gemeente Oude IJsselstreek met betrekking 
tot het beroep tegen het bestemmingsplan Industriepark Ulft beoordeeld voor wat betreft de 
geluidsaspecten. In deze brief zijn onze bevindingen samengevat. Daarbij wordt eerst puntsgewijs 
ingegaan op de individuele punten van het verweerschrift. Vervolgens wordt ook ingegaan op de 
bij het verweerschrift gevoegde aanvullende akoestische onderzoeken. 

Punten uit het verweerschr i f t 

1.23 De raad stelt zich op het standpunt dat, het aanvullende onderzoek in aanmerking 
genomen, een goed woon- en leefklimaat voor de omwonenden voldoende gewaarborgd is. Voor 
categorie 2 evenementen kan het college aanvullende eisen stellen om een aanvullend 
geluidsniveau te waarborgen. 

Pas ten behoeve van de behandeling van het beroep heeft de raad een nader akoestisch 
onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de evenementen. Daaruit blijkt dat er, met name 
bij de evenementen uit categorie 2 sprake is van hoge geluidsniveaus. In het bestemmingsplan, 
het nadere onderzoek en in het verweer ontbreekt een duidelijk instrumentarium waarmee de 
effecten van evenementen worden begrensd. Zo geven de stukken bijvoorbeeld nergens aan 
welke geluidsniveaus acceptabel zijn en hoe dit wordt gewaarborgd. De enige manier om dit te 
borgen is het opnemen van een daartoe strekkende regel in het bestemmingsplan (zie ook de 
opmerking bij punt 2.39). 

1.25 Gezien het karakter van de toegestane evenementen categorie in oordeelt de raad dat er 
geen significante aantasting van het woon- en leefklimaat plaatsvindt. Er mag daarom een 
ongelimiteerd aantal evenementen uit categorie 1 plaatsvinden. 

Uit het aanvullende akoestisch onderzoek blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
vanwege een categorie 1 evenement oplopen tot 55 dB(A) in de avondperiode ter plaatse van 
een woon-zorgcomplex. Tijdens opbouwen en afbreken loopt dit op tot 57 dB(A) in de 
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avondperiode. De richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in een stedelijke 
omgeving gedurende de avondperiode bedraagt 45 dB(A). Deze richtwaarde wordt overschreden 
met 12 dB(A). Indien er sprake is van muziekgeluid zou de overschrijding, rekening houdend met 
een muziekgeluidcorrectie van 10 dB(A), tijdens een evenement oplopen tot 20 dB(A). De 
richtwaarde voor het maximale geluidsniveau van 65 dB(A) in de avondperiode wordt 
overschreden met ten hoogste 17 dB(A). Gelet op de hoogte van de overschrijdingen en juist ook 
omdat het aantal evenementen uit categorie 1 onbeperkt is, kan niet worden gevolgd hoe de 
raad tot het standpunt is gekomen dat er geen significante aantasting van het woon- en 
leefklimaat plaatsvindt. 

1.33 Het college is bevoegd om voor 24 dagen per jaar omgevingsvergunningen te verlenen voor 
evenementen van categorie 2. Aangezien daaraan voorschriften kunnen worden verbonden om 
het evenement nader te reguleren, is de raad van mening dat de belangen van de omwonenden 
voldoende zijn gewaarborgd. 

Zie de reactie bij punt 1.23. 

1.41-1.43 Er is wordt gewerkt aan een nieuwe APV waarin wordt opgenomen dat de 12-
dagen regeling niet van toepassing is in deelgebied 1. Strekking zal zijn dat er binnen het gehele 
gebied een mogelijkheid is voor in totaal 24 geluidsproducerende activiteiten in plaats van vier 
bedrijven met ieder 12 activiteiten. 

Het bestemmingsplan, en straks mogelijk de APV, geeft weliswaar een beperking aan het totaal 
aantal dagen met geluidsproducerende activiteiten (categorie 2), maar houdt nog steeds geen 
rekening met de gevolgen van de op- en afbouw. Dit kan per evenement meerdere dagen in 
beslag nemen, waardoor het totale aantal geluidsproducerende dagen aanzienlijk groter kan zijn 
dan 24. 

Het is mogelijk dat de activiteiten verspreid over het terrein plaatsvinden. Daardoor wordt 
mogelijk ook de belasting op de omliggende woningen verspreid en ondervindt niet elke woning 
bij elke activiteit een hoge geluidsbelasting. Het bestemmingsplan sluit echter niet uit dat er 
situaties zijn waar meerdere woningen gedurende een groot aantal dagen per jaar een te hoge 
geluidsbelasting ondervinden. Zo kunnen er dus woningen zijn die 24 of meer dagen per jaar een 
hoge geluidsbelasting ondervinden. 

2.39 De raad heeft geen regels of geluidsnormen voor de 24 dagen met rumoerige activiteiten in 
het bestemmingsplan opgenomen. In het bestemmingsplan horen namelijk volgens de raad in 
beginsel geen andere geluidsnormen dan die uit de Wet geluidhinder thuis. 

Behalve de beperking van ten hoogste 24 rumoerige dagen plus de op- en afbouwdagen was er 
ten tijde van het bestreden besluit geen enkel inzicht in de consequenties van de evenementen 
op de woningen binnen en buiten het plangebied. De raad heeft recent een akoestisch onderzoek 
laten uitvoeren naar de effecten van evenementen en dit bij haar verweer ingebracht (rapport 
M.2013.0984.00.R001 van 12 november 2013, opgesteld door DGMR). Los van de 
kanttekeningen die bij dit onderzoek geplaatst kunnen worden, is het van belang om te verwijzen 
naar het gestelde in paragraaf 2.5 van dit onderzoek. Hier is gemotiveerd aangegeven dat het wel 
degelijk mogelijk is om uitgangspunten en geluidsnormen neer te leggen in de planregels. Juist 
doordat er nu in het geheel geen beperking wordt gesteld aan de optredende niveaus, alsmede 
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gelet op het relatief grote aantal evenementendagen, is een goed woon- en leefklimaat niet 
gewaarborgd. Dit is des te meer relevant nu uit het akoestisch onderzoek blijkt dat tijdens 
categorie 2 evenementen geluidsniveaus tot 86 dB(A) kunnen optreden. Dit is 11-16 dB(A) hoger 
dan de waarde van 70-75 dB(A) die in hetzelfde rapport als grenswaarde is aangegeven. Hierbij 
verwijzen wij ook naar de kanttekeningen die wij bij dit rapport plaatsen (zie bladzijde 5). Daaruit 
blijkt dat er bij een evenement zelfs nog veel hogere geluidsniveaus (tot circa 100 dB(A)) bij de 
woningen kunnen optreden. 

2.41-2.42,2.48-2.49 In het aanvullende onderzoek naar de evenementenhal (rapport 
M.2011.0687.00.R001 van 25 oktober 2013, opgesteld door DGMR) is het effect van laad- en 
losactiviteiten bij de evenementenhal meegenomen. Daaruit blijkt dat alleen in de nachtperiode 
de voorschriften uit het Activiteitenbesluit met 2 dB wordt overschreden. Het college kan deze 
overschrijding middels een maatwerkvoorschrift alsnog accepteren, mits het geluidsniveau 
binnen de omliggende woningen niet hoger is dan 35 dB(A) etmaalwaarde. 

In het akoestisch onderzoek wordt verondersteld dat er gedurende 15 minuten in de dag- avond-
of nachtperiode geluidsproducerende laad- en losactiviteiten plaatsvinden. In het onderzoek is 
aangegeven dat dit met name betrekking heeft op voorraad voor de horeca. Het gaat echter om 
een evenementenhal waarvan het representatieve gebruik betrekking heeft op het houden van 
evenementen. Juist bij evenementen kan er sprake zijn van uitgebreide laad- en losactiviteiten. 
Denk bijvoorbeeld aan het leveren en afvoeren van materialen voor beurzen, complete podia 
met geluid- en lichtinstallaties en dergelijke. Een laad- en lostijd van 15 minuten in de dag
avond- of nachtperiode is niet realistisch. Het laden- en lossen zal naar verwachting vele uren in 
beslag nemen. 

Er wordt verwezen naar de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te stellen. Dit is op zich 
correct. Het is echter geheel onduidelijk of er wel daadwerkelijk maatwerkvoorschriften opgelegd 
kunnen worden. De mogelijkheid daarvoor is namelijk mede afhankelijk van de geluidswering van 
de gevels van de woningen. Hiernaar is geen onderzoek uitgevoerd. Uitgaande van een 
realistische laad- en lostijd zal er, ook bij een gemiddelde geluidswering van 20 dB(A), sprake zijn 
van een overschrijding van de grenswaarde voor het binnenniveau. 

2.47 In de parkeerbalans is rekening gehouden met 3.000 bezoekers. Het aantal hierbij 
behorende personenauto's is ingeschat op 1.000 stuks. Dit aantal is ook aan te houden bij een 
groter evenement (met ten hoogste 15.000 bezoekers) omdat de bezoekers niet allemaal op 
hetzelfde moment aanwezig zullen zijn. 

De geluidsbelasting vanwege de auto's van de bezoekers is gebaseerd op het aantal van 1.000 
auto's die éénmalig arriveren en vertrekken. Uit het verweer valt op te maken dat de raad er 
vanuit gaat dat dit een aantal is dat op een zeker moment aanwezig is, maar dat er meer 
parkeerbewegingen kunnen optreden doordat auto's weer vertrekken en de parkeerplaats door 
andere auto's worden gevuld. Dat houdt in dat het totaal aantal auto's bij een evenement van 
15.000 bezoekers op één en dezelfde dag veel groter kan zijn dan het aantal van 1.000 auto's bij 
een evenement van 3.000 bezoekers. Indien de aantallen evenredig worden doorgetrokken, zou 
dit uitkomen op 5.000 auto's. Geconcludeerd wordt dat de geluidsbelasting niet juist is 
weergegeven omdat dit is gebaseerd op 1.000 auto's en niet op 5.000 auto's. 

3 
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2.51 De raad stelt dat de geluidsbelasting bij de naastgelegen woning op de juiste plek is 
bepaald. Op een dichter bij gelegen locatie is geen te openen deel aanwezig. Naar analogie met 
de Wet geluidhinder vindt hier dus ook geen beoordeling plaats. De ligging van de rekenpunten is 
daarom correct. 

De Wet geluidhinder is hier niet van toepassing. Maar ook als dit uitgangspunt wordt gevolgd, 
dan is de redenatie van de raad niet juist dan wel onvolledig. Een beoordeling kan namelijk alleen 
achterwege worden gelaten als er geen te openen delen aanwezig zijn én de geluidswering van 
de gevels voldoende is. Zie hiervoor de definitie volgens artikel l b sub 4 van de Wet geluidhinder: 
"een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 
5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de 
geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A)". 

Uit de bijgevoegde foto blijkt dat er direct naast de SSP hal lichte geveldelen in de vorm van glas 
en houten panelen aanwezig is (deze panelen kunnen overigens, zonder dat daarvoor een 
omgevingsvergunning nodig is, worden vervangen door te openen delen in de vorm van 
bijvoorbeeld een draairaam). Ter plaatse van deze geveldelen zal, als het gevolg van de SSP hal, 
sprake zijn een hogere geluidsbelasting dan op de verder weg gelegen beoordelingspunten. Er is 
door de raad op geen enkele wijze onderzoek uitgevoerd naar de geluidswering van de gevels 
van de woningen, terwijl het bekend is dat de richtwaarden zullen worden overschreden. Ook de 
mogelijkheden of onmogelijkheden om de geluidwering te verbeteren zijn daarmee niet bekend. 
Een onaanvaardbaar hoog geluidsniveau in de betreffende woningen is dan ook niet uitgesloten. 

ï l 

2.57 In het eerste akoestisch onderzoek (waarop het bestreden besluit is gebaseerd) is het laden 
en lossen bij de SSP-hal volgens de raad indirect beoordeeld. Uit oogpunt van zorgvuldigheid 
heeft de raad een aanvullend onderzoek laten verrichten. Op grond daarvan is geconcludeerd dat 
er geen sprake is van een onevenredige en onaanvaardbare aantasting van het woon- en 
leefklimaat. 

4 
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In tegenstelling tot wat de raad stelt, is bij het eerste onderzoekhet laden en lossen op geen 
enkele wijze beschouwd. Zie verder de reactie bij punt 2.41. 

Akoest isch onderzoek naar de evenementen 

Bij het verweerschrift is een akoestisch onderzoek naar de evenementen gevoegd (rapport 
M.2013.0984.00.R001 van 12 november 2013, opgesteld door DGMR). Dit onderzoek geeft 
aanleiding tot het plaatsen van de volgende kanttekeningen: 

1. In het akoestisch onderzoek wordt voor categorie 2 evenementen uitgegaan van 
verschillende podia verspreid over het gebied. Daarbij wordt een bronsterkte van 115 dB(A) 
per podium gehanteerd. 

Uit ervaring blijkt dat een bronsterkte van 115 dB(A) past bij een klein podium waarbij 
versterkte muziek ten gehore wordt gebracht. Het bestemmingsplan stelt echter geen 
beperkingen aan de aard en omvang van het podium. Het is zeer wel denkbaar dat ook een 
groter podium met een landelijk bekende artiest of groep wordt gebruikt. Daarbij past een 
bronsterkte van 115 dB(A) niet. In die situaties moet worden uitgegaan van een bronsterkte 
van 130-135 dB(A). Afhankelijk van de locatie van het podium kan dit leiden tot aanzienlijk 
hogere geluidsniveaus dan de niveaus die nu in het onderzoek worden gepresenteerd. Het 
geluidsniveau bij de woningen in de Badkuipenfabriek zou hierdoor kunnen uitkomen op 
circa 100dB(A). 

Het voorgaande wordt gestaafd door meerdere praktijkmetingen. In de bijlage is voorbeeld 
gegeven van metingen aan een groter en verschillende kleinere podia bij de Efteling 
Zomeravonden. Daarbij bedroeg de bronsterkte van de kleinere podia circa 125 dB(A). De 
bronsterkte van het grotere podium bedroeg 132 dB(A). 

2. Voor het opbouwen en afbreken wordt bij een type 1 evenement uitgegaan van 20 
vrachtwagens. Bij een type 2 evenement wordt uitgegaan van 10 vrachtwagens. Het is 
onduidelijk waarom het aantal vrachtwagens bij een type 2 evenement maar de helft is van 
een type 1 evenement. Daarbij valt het op dat het omgekeerde van toepassing is voor het 
gebruik van een heftruck. Daar is de bedrijfstijd tijdens een type 2 evenement juist veel 
langer dan bij een type 1 evenement, terwijl dit op basis van het aantal vrachtwagens juist 
omgekeerd verwacht zou worden. 

3. De bronsterkte van personenauto's is gesteld op 89 dB(A). In het onderzoek naar 
evenementen in de SSP-hal is uitgegaan van een bronsterkte van 82 dB(A). Het is onduidelijk 
waarom dit onderscheid is gemaakt. 

4. Opbouw en afbreekwerkzaamheden vinden volgens het akoestisch onderzoek alleen plaats 
in de dag- en de avondperiode. In de praktijk blijken deze werkzaamheden, zeker na afloop 
van een evenement, door te lopen tot diep in de nacht. Podia worden veelal direct na het 
optreden, in de nachtperiode, afgebroken en afgevoerd. 
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Akoest isch onderzoek naar de evenementenha l 

Bij het verweerschrift is een akoestisch onderzoek naar de evenementenhal gevoegd (rapport 
M.2011.0687.00.R001 van 25 oktober 2013, opgesteld door DGMR). Dit onderzoek is gelijk aan 
het bij het bestreden besluit gevoegde onderzoek, met uitzondering van de toevoeging van laad-
en losactiviteiten. Dit onderzoek geeft, in aanvulling op de opmerkingen op het oorspronkelijke 
rapport, aanleiding tot het plaatsen van de volgende kanttekeningen: 

1. In het akoestisch onderzoek wordt verondersteld dat er gedurende 15 minuten in de 
dag- avond- of nachtperiode geluidsproducerende laad- en losactiviteiten plaatsvinden. 
Verwezen wordt naar de opmerking bij punt 2.41-2.42, 2.48-2.49. De laad- en lostijd is 
onrealistisch laag. 

2. Bij de bepaling van de maximale geluidsniveaus is voor het laden en lossen rekening 
gehouden met een bronsterkte van 94 dB(A). Als gevolg van onder andere de 
achteruitrijdsignalering en het rijden en stoten van karretjes kan een aanzienlijk hogere 
bronsterkte optreden. Voor de achteruitrijdsignalering kan wat dat betreft een 
representatieve maximale bronsterkte van circa 112 dB(A) worden gehanteerd. Dit is 
een verschil van 18 dB(A) met de gehanteerde bronsterkte en leidt op punt 02 tot een 
maximaal geluidsniveau van 74 dB(A) in de nachtperiode. Dit is een overschrijding van 
14 dB(A) ten opzichte van de grenswaarde van 60 dB(A) in de nachtperiode. 

Conclusies 

De bij het verweer gevoegde akoestische onderzoeken bevestigen dat er bij de woningen 
gedurende veel dagen per jaar sprake is van hoge geluidsniveaus vanwege evenementen. Dit 
aantal kan oplopen tot 24 dagen voor de luidruchtige evenementen en is onbeperkt voor de 
rustiger evenementen. Ook de rustiger evenementen leiden echter tot overschrijdingen van de 
richtwaarden. Het bestemmingsplan kent onvoldoende regels om de hindersituatie bij de 
individuele woningen te beperken en te reguleren. 

Bij de nieuwe akoestische onderzoeken worden kanttekeningen geplaatst. Dit heeft met name te 
maken met de verwachte geluidsniveaus tijdens de evenementen en vanwege laad- en 
losactiviteiten. Bij toepassing van de juiste uitgangspunten blijkt dat er sprake is van hoge 
geluidsniveaus. De in de rapporten al geconstateerde overschrijdingen zijn daarom nog hoger en 
overschrijden alle normaal te hanteren grenswaarden. 

Met vriendelijke groet, 

Ing. B.H. Willij ighagen 

Bijlage(n): meetgegevens en impressies podia Zomeravonden Efteling 
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Bijlage: meetgegevens en impressies podia Zomeravonden Efteling 

: 

Klein podium "Steenbok" 

r 
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• 

• 

Klein podium "Likkebaerd" 
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Hoofdpodium 

Zaterdag 13 augustus Europa avond 

REIZENR1JK Podium Speelweide 

19.30-20.00 uur 

20.00 - 20.30 uur 

20.30-21.30 uur 

21.30-22.00 uur 

22.00- 23.00 uur 

23.00 - 23.30 uur 

Perfect Showband 

Dcnnie Christiaan 

Perfect Showband 

Eddy Watty 

Perfect Sbowband 

Jurgen Marcus 

RUIGR1JK Podium Likkebaerd 

19.30-20.45 uur 

20.45-21.15 uur 

21.15-23.30 uur 

Orkest Never Mind 

Mieke 

Orkest Never Mind 

ANDERRIJK Podium Steenbok 

19:30-23.30 uur De Beukerin 

M A R E R I J K Podium Witte Paard 

19.30-23.30 uur Orkest Climax 
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Verwerking metingen zaterdag 13 augustus 2005 V L'-c l ' } -^ i, 

meting podium tijdstip moptHfstand bronhoogte geluidniveau 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
166 1 13:41 35 2.5 87.S 47.2 71,3 66,1 80.6 82.8 '8.8 82 8 73.6 64,5 
167 1 1953 79.7 2.5 78,8 42,6 63,1 60 65.9 76.7 74 2 71.8 62.6 55.5 
171 1 21 04 80.5 2.5 B5.7 41 65 63.9 67.5 81.5 76 5 81 73.1 58,4 

172 1 21.07 80,5 2.5 83.1 41, / 65,8 66,1 69 78.7 75 7 768 68 1 58.8 
1ÊÖ 2 20 05 33 1.5 81.2 44 4 53.4 06,7 7U 78,3 IA,a 71.2 65.6 65.5 
178 2 22:17 35,5 1.5 B4.3 43.6 62,7 67,1 '1.8 8 1 * 76.4 765 f.9.6 56.5 
170 2 22:20 35,5 1.5 84.tl 41 8 65.3 67,4 728 81.5 76.3 77.6 74.3 GO.4 
170 a 20:38 30.5 1.5 86,5 45.1 67.4 64,5 74,3 79 83.6 77,5 75.2 69,8 
175 3 21:56 3/ 1,5 86,8 46,9 68.4 62,2 7(1,8 83,2 81 77 6 76.4 68,3 
176 3 21:58 37 1,5 84.8 47.3 68.4 64.5 75 76,S 81.3 75,7 75,1 6U,6 
169 4 20:24 25 1.5 «0.2 44,2 63,5 60,8 70 75.5 74,6 72.9 67.9 59,8 
174 4 21:46 25 1.5 81.8 44 63.3 62.8 72.3 78,2 '5.6 73.5 69.2 56,5 

podium tijdstip ineelatstand bronhoogte geluidniveau 63 125 250 500 1000 2000 4000 bron gemiddeld 

1 19-41 35 2.5 87.9 60,9 73.9 76,9 81,9 82,9 61,9 77,9 129,4 
1 19 53 79.7 2.5 79.9 5 2 9 65 9 70,9 73,9 74,9 73.9 69.9 127.7 131.5 
1 2104 90.6 2.5 05,7 58,7 71.7 76,7 '9.7 00,7 79 7 75.7 135 8 
1 21:07 80,5 2 5 83.1 56.1 69.1 74.1 77.1 781 77.1 73.1 133.2 
2 2005 33 1 5 81.2 54.2 67,2 72,2 75,2 76,2 75,2 71,2 121,1 

2 22:17 36,5 1.5 84,3 57.3 70,3 75.3 78,3 79,3 78,3 '4.3 124,8 123,8 

2 222Q 3S.5 15 84,8 57.8 70.8 75.8 78.8 78,6 76.6 74.8 126,4 

3 20:38 36.5 1,5 86,5 59.5 72,5 77.5 80.5 81.5 80,5 '6,5 126,4 
3 21-56 37 15 86,9 69.0 72.9 77.8 80.9 81.8 80.9 76.9 127.5 128.5 
3 21:59 37 1 5 84.9 57.9 70,9 75,9 78.9 79,9 78.9 74,9 125.5 
4 2U:24 26 1 5 80,2 53.2 66,2 71.2 74.2 76,2 74,2 '0.2 120 1 

4 21:46 25 1.5 81,9 54 9 6' ,9 72,9 75.9 76.9 75.S 71.9 122.5 121.3 

^ l i s C J B / W 




