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Procesverloop 

17/51 JO 

Bij besluit van 26 oktober 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van eiser 
om handhavend op te treden ten aanzien van de geplaatste hekwerken (ballenvangers) aan 
het [.............] te Rotterdam afgewezen. 

Bij besluit van 12 juli 2017 (het bestreden besluit I) heeft verweerder het bezwaar van eiser 
ongegrond verklaard. Voor zover het verzoek om handhavend op te treden betrekking heeft 
op overtreding van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt het 
verzoek ter verdere afhandeling doorgestuurd naar de Gebiedscommissie [..................]. 

Eiser heeft tegen het bestreden besluit I beroep ingesteld. 

17/6303 

Bij besluit van 14 september 2017 (het bestreden besluit II) heeft verweerder medegedeeld 
dat nu alle bevoegdheden van de Gebiedscommissie [....................] bij besluit van verweerder 
van 5 januari 2016 zijn ingetrokken, verweerder het bevoegde orgaan is om een besluit te 
nemen op het handhavingsverzoek. Verweerder heeft in dit besluit het verzoek van eiser om 
handhavend op te treden afgewezen . 

.

Eiser heeft bezwaar gemaakt en verweerder verzocht om op grond van artikel 7: 1 a van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) in te stemmen met rechtstreeks beroep bij deze 
rechtbank. Verweerder heeft ingestemd met rechtstreeks beroep. 

Eiser heeft tegen het bestreden besluit Il beroep ingesteld. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 juli 2018. De zaken zijn ter zitting 
gevoegd behandeld en zullen ook gevoegd blijven. Eiser heeft zich laten vertegenwoordigen 
door zijn gemachtigde die werd bijgestaan door F. Bouwrnans van Amitec. Verweerder 
heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Tevens waren zijdens 
verweerder aanwezig F.L. Eibers. en R. van Motman. 
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Na deze zitting is het onderzoek heropend voor advies door de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (hierna: de StAB) 

De StAB heeft een verslag van haar deskundigenonderzoek, gedateerd 2 september 2019, 
aan de rechtbank toegezonden. Partijen hebben hierop schriftelijk gereageerd. 

Geen van de partijen heeft desgevraagd aangegeven een nadere zitting te willen. De 
rechtbank heeft het onderzoek bij brief van 29 november 2019 opnieuw gesloten. 

Ovenvegingen 

1. De rechtbank stelt vast dat eiser ter zitting het beroep in de zaak met nummer
17/5110 heeft ingetrokken. Gelet hierop zal dit beroep hierna verder buiten beschouwing
worden gelaten.

bevoegdheid 
2. De rechtbank stelt voorts vast dat het college van burgemeester en wethouders de
bevoegde instantie is om op de aanvraag van eiser te beslissen.

omgevingsvergunning 
3. Bij besluit van 9 september 2016 heeft verweerder een omgevingsvergunning
verleend voor het legaliseren van het reeds aanwezige speelveld met voetbalgoaltjes en
ballenvangers aan het Prattenburgplein te Rotterdam.

handhavingsverzoek 

4. Eiser heeft op 12 oktober 2016 een verzoek om handhaving ingediend ten aanzien
van de ballenvangers op het speelveld. Eiser stelt dat bij elke bal die tegen het
draadmathekwerk aankomt het hekwerk trilt en een zeer storend metalen resonerend geluid
maakt. Eiser ondervindt hiervan geluidsoverlast. Hij woont op zeer korte afstand van het
speelveld.

bestreden besluit 
5. Verweerder heeft aan zijn afwijzing van het verzoek tot handhaving het volgende
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ten grondslag gelegd. Omdat in de APV geen geluidsnormen zijn opgenomen heeft
verweerder voor de geluidsnormen aansluiting gezocht bij de Handreiking industrielawaai
en vergunningverlening (hierna: de Handreiking). Volgens verweerder kan voor de
avonduren worden aangesloten bij de dagnorm van 70 dB(A) in de Handreiking omdat de
speelvoorziening doorgaans alleen bij daglicht gebruikt zal worden. Voor zover wel
uitgegaan wordt van de norm van 65 dB voor de avonduren geldt volgens verweerder dat de
overtreding van de maximale geluidsnorm met 3 dB een geringe overschrijding van de
geluidsnorm betreft omdat aansluiting is gezocht bij de Handreiking voor industrie terwijl
hier geen sprake is van industrie maar van een speelvoorziening. Uit buurtonderzoek is
volgens verweerder voorts gebleken dat sprake is van beperkte overlast. Gezien de ligging
in stedelijk gebied met een diversiteit aan functies overstijgt het gebruik en het daarmee
veroorzaakte geluid niet hetgeen in een dergelijke omgeving gebruikelijk is en door de
omgeving algemeen wordt aanvaard, aldus verweerder. Verweerder concludeert dat gelet op
het hiervoor overwogene de belangen bij handhaving niet in redelijke verhouding tot de
door eiser ervaren nadelige gevolgen staan.

XXXXXXXXXX



zaaknummer: ROT 17/5110 en 17/6303 W. [............] 3 

standpunt eiser 

6. Eiser stelt dat verweerder ten onrechte de resultaten van de in opdracht van eiser
verrichtte QuickScan niet he_eft meegenomen in zijn besluitvorming. Uit deze QuickScan
volgt volgens eiser dat het door verweerder uitgevoerde onderzoek op bepaalde onderdelen
niet deugdelijk is uitgevoerd en dat de geluidsnormen voor wat betreft de avondperiode
worden overschreden- hetgeen in strijd is met de Algemene Plaatselijke Verordening. Eiser
betwist dat de in de avonduren geconstateerde overtreding van 3 dB gering is, juist in de
avonduren is volgens eiser sprake van minder omgevingsgeluid waardoor het stemgeluid en
het geluid van de hoge stalen hekken als harder wordt ervaren. Eiser stelt voorts dat een
sporthekwerk geplaatst had moeten worden in plaats van een draadmathekwerk.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

7. Artikel 4.6 (Overige geluidhinder) van de APV Rotterdam luidt als volgt:
1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer op een zodanige wijze toestellen of
geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer-of vaartuig
te verrichten da� voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
2. Het college kan van het verbod een ontheffing verlenen.
3. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het
Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening.

uitkomst onderzoek StAB 

8. De rechtbank heeft aanleiding gezien de StAB als onafhankelijke deskundige in te
schakelen en heeft aan de StAB vijf vragen voorgelegd. De StAB heeft kennisgenomen van
het volledige beroepsdossier, heeft partijen de mogelijkheid gegeven hun standpunt toe te
lichten en heeft de situatie ter plaatse bekeken. In het verslag van 2 september 2019 is de
StAB, samengevat weergegeven, tot de volgende bevindingen gekomen.

8.1. De door verweerder gehanteerde Handreiking is een geschikt beoordelingskader 
voor de beoordeling van de maximale geluidsniveaus vanwege het gebruik van een 
voetbalveld. In juni en augustus 2019 is zes maal ter plaatse een geluidsmeting verricht. 
Omdat tijdens de meetmomenten niet werd gevqetbald is het voetbalgeluid nagebootst door 
zelf met een bal tegen de ballenvangers te schieten en dat geluid te meten. Op grond van de 
Handreiking geldt voor de avondperiode een grenswaarde van 65 dB(A) en voor de 
dagperiode een grenswaarde van 70 dB(A). Uit de metingen blijkt dat het schieten van de 
bal tegen de beide ballenvangers niet leidde tot een overschrijding van de grenswaarde van 
70 dB(A) voor de dagperiode, niet bij rustig en niet bij hard schieten. De grenswaarde voor 
de avondperiode werd wel overschreden, maar alleen vanwege de dichtstbijzijnde (voorste) 
ballenvanger. Bij rustig schieten is bij één van de 24 keer een overschrijding gemeten van 2 
dB. Bij hard schieten is bij 12 van de 24 keer een overschrijding gemeten die varieerde van 
l dB tot 5 dB (bij 5 van deze 12 keer bedroeg de overschrijding 4 tot 5 dB). Zowel vanwege
het stuiteren van de bal op het veld als vanwege het schieten met de bal in de goaltjes was
geen sprake van een overschrijding van de grenswaarden voor de dag- en avondperiode.
Voor wat betreft het achtergrondgeluidsniveau is bij dag en avondperiode bij oordoostelijke
wind een geluidsniveau van 41 dB(A) en 43 dB(A) gemeten en 42 dB(A) en 46 dB(A) bij
een westelijke wind.
Uitgaande van de Handreiking is de omgeving van het [.....................] te typeren als een gebied 
dat ligt tussen een 'stille woonwijk, weinig verkeer' en een rustige woonwijk in stad'. In een 
dergelijke rustige omgeving zullen piekgeluiden sneller tot hinder kunnen
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leiden. Stem en balgeluid hebben geen invloed op het achtergrondgeluidsniveau. Wel 
kunnen hoge piekgeluidsniveaus in een relatief stille omgeving eerder tot hinder leiden 
omdat de pieken getalsmatig meer boven het achtergrondgeluidsniveau uitkomen. 
Het geluid van het schieten van de bal tegen de ballenvangers, metalen hekwerken die 
tussen metalen staanders zijn geplaatst, is duidelijk hoorbaar in de relatief rustige omgeving 
van het [......................]. Soms was ook het natrillen van het hekwerk hoorbaar. Kunststof 
netten zouden een geschikt alternatief voor de ballenvangers kunnen zijn. 
De StAB heeft het stemgeluid niet kunnen meten maar stelt dat uit vergelijkbare zaken naar 
voren komt dat de maximale geluidsniveaus vanwege het roepen ·en schreeuwen van 
kinderen tijdens het voetballen aanzienlijk hoger kunnen zijn dan de hoogst gemeten 
waarden voor balgeluid. Uit de door eiser overgelegde video-opnames blijkt dat het 
stemgeluid tijdens het voetballen duidelijk waarneembaar is. Ook is sprake van een 
duidelijk waarneembare galm, veroorzaakt door de reflectie van het stemgeluid tegen de. 
omliggende bebouwing. Overschrijdingen vanwege stemgeluid zijn daarom zeker niet uit te 
sluiten, ook niet voor de dagperiode. Een beschouwing van het stemgeluid kan bij de 
beantwoording van de vraag of er vanwege het voetbalveld sprake is van hinder, niet buiten 
beschouwing blijven. Het voetbalveld is immers een voorziening die tot doel heeft dat 
kinderen op deze plek spelen en stemgeluid is inherent aan een dergelijke speelvoorziening. 
Het was niet mogelijk om vast stellen hoe vaak er in werkelijkheid rustig en/of hard wordt 
geschoten en wat de frequentie van het gebruik van het voetbalveld is. Deze aspecten spelen 
een belangrijke rol bij de vraag of sprake is van hinder. Kleine kinderen zullen zachter 
schieten dan jongeren en volwassenen. Het werkelijke gebruik van het voetbalveld bepaalt 
in belangrijke mate of aan de grenswaarde voor de avondperiode voldaan kan worden. Bij 
het gebruik van het voetbalveld door uitsluitend (kleine) kinderen zal naar verwachting aan 
de avondnorm voldaan kunnen worden voor wat betreft het balgeluid. 

reactie eiser op verslag StAB 

9. Eiser stelt dat gekozen had moeten worden voor een permanente meetperiode van - 
bijvoorbeeld - drie maanden omdat het balgeluid en met name het stemgeluid leidt tot een 
hoger geluidsniveau dan het gewone geluidsniveau. Eiser handhaaft Zijn standpunt dat de 
maximaal toelaatbare geluidsniveaus ver worden overschreden indien er op het veld 
gevoetbald wordt. Voorts wordt volgens eiser het speelveld meer door jongeren en 
volwassenen gebruikt dan door de 'doelgroep' kleine kinderen. De StAB heeft ten onrechte 
vermeld dat de afstand tussen zijn woning en het veld circa 9 meter bedraagt, dit moet zijn 
tussen de 6 en 8 meter. Eiser handhaaft zijn verzoek tot verwijdering van het voetbalveld. 
Eiser verwijst naar de wijk Zevenkamp in Rotterdam waar een speelveld is dat rondom is 
voorzien van ballenvangers met touwen. Voorts staan er borden met de tekst: "Balsporten 
van 22:00 tot 08:00 uur verboden".

reactie verweerder op verslag StAB 
10. Het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam heeft in opdracht van verweerder 
op 1 oktober 2019 een zienswijze op het rapport gegeven. In deze zienswijze staat dat de 
conclusie van de StAB weinig afdoet aan de eerdere beoordeling van de gemeente en dat 
gezien de geringe afwijking tussen de uitkomsten van de metingen en de eerdere metingen 
die namens verweerder door LBP-Sight zijn uitgevoerd, het ingenieursbureau geen 
aanleiding ziet om tot een andere beoordeling te komen. Verweerder onderschrijft deze 
zienswijze. Verweerder stelt dat uitgangspunt moet zijn dat een zekere mate van
(geluid)hinder als zijnde onvermijdelijk moet worden aanvaard. Verweerder acht de 
overschrijding van het maximum geluidsniveau aanvaardbaar. Alleen in het geval dat hard 
wordt geschoten is een overschrijding van de grenswaarde voor de avondperiode vastgesteld
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waarbij door volwassenen is geschoten terwijl het speel veldje is bedoeld voor kinderen, 
althans niet-volwassenen. Verder zijn er geen meldingen van overlast bij de wijkagent 
bekend en is vanuit wijkbeheer het signaal ontvangen dat het voetbalveldje zeer beperkt en 
voor korte duur wordt gebruikt door een gezin met jonge kinderen. Het voorstel om een net 
te realiseren is beheerstechnisch niet mogelijk. 

oordeel van de rechtbank 

11. De rechtbank is van oordeel dat het (kennelijke) betoog van eiser dat het onderzoek
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door de StAB onvoldoende zorgvuldig is geweest, geen doel treft. De enkele stelling dat er
gekozen had moeten worden voor een permanente meetperiode van enkele maanden, is
onvoldoende ter onderbouwing van deze stelling. Het had op de weg van eiser gelegen zijn
stelling specifiek te onderbouwen op grond van algemeen gebruikelijke geluidsmeting
technische normen of inzichten. Daarbij betrekt de rechtbank dat het onderzoek op
aandringen van eiser is uitgevoerd in de zomerperiode en dat de StAB zes keer langs is
geweest zonder dat de voetbalvoorziening in gebruik was, alvorens te kiezen voor de
feitelijk gevolgde onderzoeksmethode. Er is verder geen aanleiding voor het oordeel dat het
door de StAB opgestelde verslag onjuistheden bevat dan wel dat de conclusies inhoudelijk
niet concludent of onjuist zijn.

12. De rechtbank stelt vast dat uit de door de StAB en LBP-Sight uitgevoerde
onderzoeken naar het geluidsniveau op het speelveld is gebleken dat in de avonduren de in
de Handreiking opgenomen geluidsnormen worden overschreden als met een bal hard tegen
één van de ballenvangers wordt geschoten. Dit betekent dat sprake is van overtreding van
het bepaalde in artikel 4:6, eerste lid, van de APV, zodat verweerder bevoegd was om
handhavend op te treden.
Of sprake was van overtreding van de geluidsnormen vanwege het stemgeluid heeft de
StAB niet kunnen vaststellen. Wel stelt de StAB dat uit vergelijkbare zaken is gebleken dat
de maximale geluidsniveaus vanwege het roepen en schreeuwen van kinderen tijdens het
voetballen aanzienlijk hoger kunnen zijn dan de hoogst gemeten waarden voor balgeluid.
Uit de door eiser overgelegde video-opnames blijkt volgens de StAB ook dat het stemgeluid
tijdens het spelen/voetballen duidelijk waarneembaar is. Ook is sprake van een duidelijk
waarneembare galm, veroorzaakt door de reflectie van het stemgeluid tegen de omliggende
bebouwing.

13. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van
overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met
bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid
gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het
bestuursorgaan worden gevergd dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht
op legalisering bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in
verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie
behoort te worden afgezien.

14. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat handhavend optreden door
sluiting van de speelplaats in dit geval zodanig onevenredig is dat hij hiervan heeft kunnen
afzien.

15. Uit het rapport van de StAB blijkt dat in de zes keer dat de StAB op het speelveld
aanwezig was om geluidsmetingen te verrichten, geen gebruik van het speelveld werd
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gemaakt. Om metingen te kunnen heeft de StAB daarom het voetbalgeluid nagebootst door 
zelf met een bal tegen de ballenvangers te schieten en dat geluid na te bootsen. 
Dat wel frequent van het speelveld gebruik is gemaakt blijkt naar het oordeel van de 
rechtbank ook niet uit het door eiser aan de StAB toegezonden overzicht van het gebruik 
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van het speelveld dat als bijlage bij het StAB-rapport is gevoegd. Uit dit overzicht volgt dat 
eiser in de periode yan 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 heeft geconstateerd dat dertien 
keer, op elf dagen, gebruik is gemaakt van het speelveld, waarvan negen keer na 18 :00 uur 
's avonds. De duur van het gebruik is niet vermeld. Ervan uitgaande dat gemiddeld 
anderhalf uur per keer wordt gespeeld, betekent dit naar het oordeel van de rechtbank dat in 
41 dagen verdeeld over 11 dagen maar 19,5 uur ( 13 x 1,5 uur) gebruik is gemaakt van het 
speelveld. Daarbij komt dat volgens eiser de periode april tot en met augustus de periode is 
waarin door hem veel overlast wordt ervaren, de overige maanden is dat veel minder. Voorts 
blijkt ook uit de door eiser onvoldoende gemotiveerd weersproken informatie uit de buurt 
van zeer gering gebruik van het voetbalveld. Dit ligt naar het oordeel van de rechtbank 
bovendien ook in de rede vanwege het veel grotere speelveld op 200 meter en een 
voetbalkooi op 350 meter. Zo werd ten tijde van de bezoeken door de StAB op een aantal 
dagen wel op het grote speelveld gevoetbald en/of gespeeld. 

16. Aan het voorgaande doet de verwijzing door eiser naar een andere wijk in
Rotterdam, niet zonder meer af. Daar is volgens eiser een speelveld rondom voorzien van
ballenvangers met touwen. Voorts staan er borden met de tekst: "Balsporten van 22:00 tot
08:00 uur verboden". Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser onvoldoende
onderbouwd dat het hier om een gelijke geval gaat, al gelet op het feit dat het gebruik van
het speelveld in deze zaak zo gering is.
Aan het voorgaande doet evenmin af de stelling van eiser, indien al juist, dat de afstand van
het speelveld tot de woning van eiser 6 - 8 meter is in plaats van de door de StAB
gehanteerde afstand van 9 meter. Dit geldt ook voor de door eiser overgelegde e-mail van
buren over overlast, al omdat die e-mail dateert van 16 mei 2016 en eiser in bezwaar en in
beroep geen recente(re) informatie heeft overgelegd over door buren ervaren overlast.

17. Al het voorgaande neemt niet weg dat het in beginsel mogelijk is dat alsnog
gedurende langere periodes gebruik gemaakt zal gaan worden van het speelveld op een
wijze en op tijdstippen die tot een niet aanvaardbare overlast leiden. Verweerder heeft dit
niet onderkend en niet (voldoende) gemotiveerd waarom die mogelijkheid zich in de
praktijk niet zal voordoen en evenmin onderzocht of maatregelen mogelijk zijn die dit risico
kunnen voorkomen of beperken, al dan niet in samenhang met het treffen van fysieke
voorzieningen aan het speelveld zelf.

18. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit komt in aanmerking voor vernietiging
wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. Verweerder zal
het onder 17 bedoelde onderzoek alsnog moeten verrichten en op basis daarvan opnieuw
moeten besluiten op het bezwaar van eiser.

19. Omdat de. rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt zij dat verweerder aan
eiser het door hem betaalde griffierecht vergoedt.

20. De rechtbank zal verweerder veroordelen in de door eiser gemaakte proceskosten.
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20.1 De rechtbank stelt op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) de 
kosten van de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op E 1.312,50 ( 1 
punt voor het beroepschrift, 1 punt voor het bijwonen voor de zitting en 0,5 punt voor een 
schriftelijke zienswijze na verslag deskundigenonderzoek met een waarde per punt van 
E 525,- en een wegingsfactor 1). 

20.2 Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
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State (zie bijvoorbeeld haar uitspraak van 7 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:380) komen 
de kosten van een deskundige op de voet van artikel 8:75 van de Awb voor vergoeding in 
aanmerking als het inroepen van die deskundige redelijk was en ook de deskundigenkosten 
redelijk zijn. 

20.3 Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser in redelijkheid een deskundige kunnen 
inschakelen om een quickscan te verrichten in reactie op door verweerder verrichtte 
onderzoek. De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld in hoeverre de 
deskundigenkosten zelf redelijk zijn. Eiser heeft een factuur van Amitec overgelegd ad 
E 477,95 (inclusief 21 % BTW) en een offerte van Amitec voor de kosten van het bijwonen 
van de deskundige van de zitting ad·€ 800,- ( exclusief BTW). 

20.4 Naar het oordeel van de rechtbank zijn de kosten ad E 477,95 (incl btw) voor de 
quickscan redelijk zodat de vergoeding op dit bedrag wordt vastgesteld. De kosten van het 
bijwonen door de deskundige van de zitting zal de rechtbank afwijzen nu een enkele niet 
gespecificeerde offerte onvoldoende is. 

20.5 De totale vergoeding voor de proceskosten in beroep bedraagt daarom E 1.790,45. 
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Beslissing 

De rechtbank: 
verklaart het beroep gegrond; 
vernietigt het bestreden besluit; 
draagt verweerder op met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing 
op bezwaar te nemen; 
draagt verweerder op het betaalde griffierecht van€ 168,- aan eiser te vergoeden; 
veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van E 1.790,45. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.M.P.M. Weerdesteijn, rechter, in aanwezigheid van 
mr. Y.F.J. Fransen, griffier. De uitspraak is gedaan op 26 maart 2020. Als gevolg van 
maatregelen rondom het Coronavirus is deze uitspraak niet uitgesproken op een openbare 
uitsprakenzitting. Zodra het openbaar uitspreken weer mogelijk is, wordt deze uitspraak 
alsnog in het openbaar uitgesproken. 

De griffier is buiten staat 

griffier 

Afschrift verzonden aan partijen op: 

Rechtsmiddel 

De rechter is verhinderd te tekenen 

rechter 

2 7 MAART 2020 
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Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 




