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Inleiding
Op 25 november 2017 is door een toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een
meting uitgevoerd met betrekking tot geluid afkomstig van uw inrichting aan de Schubertstraat 1 te
Numansdorp. Hierbij is een overtreding geconstateerd van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer.
Deze overtreding is al eerder geconstateerd. In de brief van 29 augustus 2017 (kenmerk
D-17-323946) bent u er ook al op gewezen dat u hierdoor in strijd handelt met het Activiteitenbesluit.
Om deze reden leggen wij een last onder dwangsom op, om te bevorderen dat dit artikel niet
nogmaals wordt overtreden.
Naar aanleiding van klachten is tevens op 26 november 2017 omstreeks 2:20 uur getracht een
geluidsmeting uit te voeren. Door het stoorgeluid van luidruchtig gepraat was het niet mogelijk een
exacte geluidsoverschrijding vast te stellen. Wel was duidelijk muziek hoorbaar.
Wettelijke bepalingen
Op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer zijn bij algemene maatregel van bestuur regels
gesteld die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Op uw inrichting is het Activiteitenbesluit
milieubeheer van 19 oktober 2007 (Stb 2007; 415) van toepassing.
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Constatering
Wettelijke kader: Activiteitenbesluit milieubeheer
Artikel: 2.17
Omschrijving:
Tijdens het controlebezoek is het muziekgeluid afkomstig van uw inrichting in de nachtperiode
gemeten op de gevel van een nabijgelegen woning. Na berekening van deze metingen is een
overschrijding vastgesteld van 15 dB(A) op de in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
voorgeschreven geluidsnorm van 40 dB(A).
De uitvoering en berekening van de geluidsmeting is vastgelegd in een meetverslag. De meettabel
uit dit verslag is bijgevoegd en maakt onderdeel uit van deze brief.
Artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is in de bijlage opgenomen.
Beleid
Ingevolge onze nalevingstrategie en de sanctiestrategie treden wij op tegen de hierboven genoemde
overtreding. Het overtreden artikel beoogt namelijk een algemeen belang te beschermen en wij
vinden het ongewenst dat de tekortkoming langer mag voortduren of zich herhaalt.
Handhaving
Op grond van de artikelen 5.1 juncto 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
artikel 125 van de Gemeentewet en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de
bevoegdheid een last onder dwangsom op te leggen.
Bij brief van 14 december 2017 (kenmerk D-17-1799052) hebben wij aan u ons voornemen kenbaar
gemaakt om aan u een last onder dwangsom op te leggen.
Zienswijze
U bent op grond van artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld uw
zienswijze kenbaar te maken. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt.
Besluit
Wij hebben dan ook besloten om aan u een last onder dwangsom op te leggen op grond waarvan:


U verplicht wordt tot naleving van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit door
maatregelen te treffen die erop gericht zijn het geluidsniveau afkomstig uit de inrichting terug te
brengen. Gedacht kan worden aan het aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen of het
bezigen van een lager geluidsniveau in de inrichting.
U afhankelijk van de tekortkoming een dwangsom verbeurt overeenkomstig onderstaande tabel:
De hoogte van deze waarden zijn vastgesteld overeenkomstig onze sanctiestrategie en notitie
differentiatie dwangsommen horeca. Hierbij is een relatie gelegd met de door u geëxploiteerde
inrichting.
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factor 1
Overschrijding van < 5 dB(A)

€ 500,-

Overschrijding ≥ 5 dB(A) & ≤ 10 dB(A)

€ 1.000,-

Overschrijding > 10 dB(A) & ≤ 20 dB(A)

€ 1.500,-

Overschrijding > 20 dB(A)

€ 2.000,-

De bedragen genoemd in de tabel zijn bedragen per overtreding tot een maximum van
€ 12.000,- als, na de hieronder genoemde termijn, niet wordt voldaan aan voornoemde
verplichtingen, zoals genoemd in artikel 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer.
Dit geldt vanaf 1 dag (begunstigingstermijn) na de datum van verzending van deze beschikking.
De hoogte van de dwangsom is gebaseerd op de zwaarte van de geconstateerde overtredingen, de
kosten voor het treffen van voorzieningen of maatregelen en het economisch voordeel als de
voorzieningen of maatregelen niet zouden worden getroffen.
Op grond van artikel 6.1 Wabo treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na haar
bekendmaking.
Een last onder dwangsom wordt verbeurd door het enkele feit dat de aanschrijving niet wordt
nagekomen. U kunt voorkomen dat een dwangsom wordt verbeurd, door de hiervoor genoemde
tekortkoming tijdig op te heffen.
De geconstateerde tekortkoming is mogelijk een strafbaar feit. De genoemde termijn sluit vervolging
door het Openbaar Ministerie niet uit.
Actieve openbaarmaking
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is voornemens dit handhavingsbesluit integraal
openbaar te maken op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur.
De openbaarmaking zal gebeuren door het publiceren van onderhavig document op de website van
OZHZ. Wij verwijzen u hiervoor naar de u gelijktijdig met dit besluit toegezonden brief van het
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Is deze beschikking onduidelijk of heeft u er vragen over?
Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift
hoeft te schrijven.
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Bezwaar maken
U kunt tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen
binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en
wethouders van Cromstrijen, Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp. Het bezwaarschrift moet zijn
voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en
eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een
bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden
er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een
bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
Bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening
(tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan
griffierecht geheven.
U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Daarvoor heeft u een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze
voorwaarden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Burgemeester en wethouders van Cromstrijen,
namens dezen,
xxxxxx
Unit Integraal Toezicht A van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlage 1:

meettabel

Bijlage 2:

artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit

Kopie:

-

gemeente Cromstrijen.

-

de Officier van Justitie, Functioneel Parket, Handhavingseenheid Rotterdam.

-

Nationale politie, regionale eenheid Rotterdam, basisteam Hoeksche Waard, t.a.v. de teamchef.

-

Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v. de Inspecteur-Generaal.

-

OZHZ, t.a.v. xxxxx, xxxxx

-

xxxx@cromstrijen.nl
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Bijlage 2:
Artikel 2.17 lid 1 van het Activiteitenbesluit luidt:
1

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax,
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de
inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in
de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in
die tabel aangegeven waarden;
Tabel 2.17a

LAr,LT op de gevel van gevoelige

07:00-19:00 uur

19:00-23:00 uur

23:00-07:00 uur

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

gebouwen
LAr,LTLT in in- en aanpandige

35 dB(A)

gevoelige gebouwen
LAmax op de gevel van gevoelige

25 dB(A)
30 dB(A)

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

gebouwen
LAmax in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen
b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus
LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden
indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid
uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de
grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te
worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het
Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1
juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een
woonschip te worden ingenomen;
e. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de
grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een
woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover
deze ligplaatsen:
1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een
woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
f. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten
en verblijfsruimten; en
g. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een
gezoneerd industrieterrein.
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