
uitspraak 

RECHTBANK OOST-BRABANT 

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch 

Bestuursrecht 

zaaknummers: SHE l 7 /419 
SHE 19/1569 
SHE 19/1589 

uitspraak van de meervoudige kamer van 5 augustus 2021 in de zaken tussen 

1. [.....................................................]te [............], eisers,
(gemachtigde: mr. D. van de Weerdt),
2. [..........] Transporten B.V., te [...............], eiseres,
(gemachtigde: mr. R.G.J. Deuss)

en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [.......]; verweerder 
(gemachtigden: mr. C.M.C. de Krasse-De Ridder en A. van den Nieuwenhof). 

Eisers en eiseres hebben als derde-partijen aan elkaars zaken deelgenomen. 

Procesverloop 

Bij besluit van 3 mei 2016 heeft verweerder het verzoek van eisers om handhavend op te 
treden tegen de overlast van de inrichting van eiseres aan de [...................] in [................] 
afgewezen. 

Bij besluit van 23 december 2016 (bestreden besluit 1) heeft verweerder het bezwaar van 
eisers ongegrond verklaard en het besluit van 3 mei 2016 in stand gelaten onder aanpassing 
van de motivering. Eisers hebben tegen bestreden besluit 1 beroep ingesteld. Dit beroep is 
geregistreerd onder zaaknummer SHE 17 /419. 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

Eisers hebben nadere stukken ingediend. 

De., zaak SHE 17 /419 is gelijktijdig behandeld op de zitting van 24 oktober 2017 met het 
beroep van eisers tegen het besluit van verweerder van 21 augustus 2017 (SHE l 7 /2494 ), 
waarbij het bezwaar van eisers tegen de afwijzing van hun verzoek om handhavend op te 
treden tegen het gebruik van het voorste gedeelte van het perceel [...................] vanwege 
strijd met het bestemmingsplan, ongegrond is verklaard. Beide zaken zijn op de zitting 
enige tijd aangehouden met het oog op onderhandelingen tussen partijen over een besluit 
over maatwerkvoorschriften. Op 9 oktober 2018 heeft een telefonische 
inlichtingencomparitie plaatsgevonden, waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Op verzoek 
van partijen heeft de rechtbank op 8 mei 2019 ( eind)uitspraak gedaan in zaak SHE 17 /2494 
(ECLI:NL:RBOBR:2019:2700). Zaak SHE 17/419 is met instemming van partijen verder 
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aangehouden tot na het nemen van een besluit over maatwerkvoorschriften. 

Bij besluit van 16 april 2019 (bestreden besluit 2) heeft verweerder maatwerkvoorschriften 
vastgesteld voor de inrichting van eiseres aan de [................]. 

Zowel eiseres als eisers hebben tegen bestreden besluit 2 beroep ingesteld. Het beroep van 
eiseres is geregistreerd onder zaaknummer SHE 19/1569, dat van eisers onder zaaknumrner 
SHE 19/1589. Tevens heeft eiseres de voorzieningenrechter verzocht ten aanzien van 
bestreden besluit 2 een voorlopige voorziening te treffen (SHE 19/1821 ). Bij uitspraak van 
20 augustus 2019(ECLI:NL:RBOBR:2019:4863) heeft de voorzieningenrechter het verzoek 
om voorlopige voorziening afgewezen. 

Eiseres heeft bij brief van 19 november 2019 een nader stuk, te weten het 'Rapport 
betreffende financiële consequenties wegvallen nachtvrachten' ingediend en met een 
verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) medegedeeld dat 
uitsluitend de rechtbank kennis zal mogen nemen van de onderliggende cijfers hiervan. 

Op 27 november 2019 heeft de enkelvoudige kamer beslist dat de verzochte beperking van 
de kennisneming van deze cijfers gerechtvaardigd is. 

Eisers hebben de rechtbank bij brief van 5 december 2019 toestemming verleend als 
bedoeld in artikel 8:29, vijfde lid, van de Awb om kennis te nemen van de niet aan hen 
verstrekte vertrouwelijke versie van het stuk. 

Bij brief van 10 december 2019 heeft de rechtbank de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (de ST AB) als deskundige 
benoemd in de zaken SHE 17/419, SHE 19/1569 en SHE 19/-1589. De STAB heeft op 
l april 2020 advies uitgebracht. Partijen hebben hierop schriftelijk gereageerd.

Het onderzoek ter zitting in de zaken SHE 17/419, SHE 19/1569 en SHE 19/1589 heeft 
plaatsgevonden op 6 oktober 2020, gelijktijdig met de zaak van eisers tegen het niet tijdig 
beslissen van verweerder op hun verzoek om handhavend op te treden tegen overtreding van 

besluit 2 (geregistreerd onder SHE 20/262). Eisers zijn verschenen, bijgestaan door hun 
gemachtigde en ing. F.H.J. Bouwmans (deskundige). Voor eiseres is [................] 
verschenen, bijgestaan door de gemachtigde van eiseres en drs. C.L.B. Op den Camp 
(deskundige). Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden. 
Verder zijn [...................] en [...............] van de STAB verscheneri. 

Overwegingen 

Feiten 

1. Eiseres exploiteert op de locatie [...................] in [............] een bedrijf dat gespecialiseerd 
is in geconditioneerd vervoer, voornamelijk in de sierteeltsector. Met haar wagenpark 
verzorgt zij het transport van bloemen, planten en boomkwekerijproducten door heel 
Nederland. Daarnaast vindt transport van stukgoed plaats indien het in de sierteelt rustig is. 
Het bedrijf is een 8-inrichting in de zin van het Activiteitenbesluit milieubeheer
(Abm).
De woning van eisers aan de [...........] staat op circa 45 meter ten noordoosten van het 
bedrijf. Tussen het bedrijf en de woning zijn de [..................], [...........] en de [.......] 
gesitueerd. In het verleden waren in de omgeving van [.......................] en[............] 
meerdere bedrijven gevestigd. Inmiddels is het bedrijf van eiseres het enige
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resterende bedrijf. 

Relevante wet- en regelgeving 
2. De relevante wetgeving is opgenomen in de bijlage bij deze uitspraak. Deze bijlage is
onderdeel van de uitspraak.

De bestreden besluiten en het STAB-advies 
3. Eisers ervaren overlast van de transportbewegingen van en naar het bedrijf, met name in 
de nachte! ijke uren. Op 19 november 2015 hebben zij bij verweerder een verzoek om 
handhaving ingediend wegens overtreding van de nonnen voor geluid en stof. Verweerder 
heeft dit handhavingsverzoek bij besluit van 3 mei 2016 afgewezen, omdat op dat moment niet 
was komen vast te staan dat zich binnen de inrichting van eiseres een overtreding had 
voorgedaan.

4. Bij het bestreden besluit 1 heeft verweerder de afwijzing van het handhavingsverzoek in 
stand gelaten. Volgens verweerder is bij de controle van 5 oktober 2016 door de 
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (Omgevingsdienst) weliswaar een overschrijding van
l,4 dB gemeten van de grenswaarde van 60 dB(A) voor het maximaal geluidniveau (LAmax) 
in de nachtperiode (tussen 23.00 - 07.00 uur), maar leidt deze ná toepassing van de meet- en 
rekenonnauwkeurigheid van 1 dB(A) en afronding van de meetresultaten niet tot een 
overschrijding van de grenswaarde.
Wat de stofhinder betreft, heeft verweerder overwogen dat in het primaire besluit geen 
standpunt is ingenomen ten aanzien van de stofhinder. Tijdens de controle heeft de 
toezichthouder echter wel aandacht besteed aan het aspect stofhinder. Hij heeft geen visuele 
stofhinder waargenomen. In droge periode waait soms stof op, maar door het sproeien met 
water probeert eiseres overlast van stofhinder te voorkomen. Er bestaat geen aanleiding om aan 
de juistheid van deze verklaringen te twijfelen, zodat er geen reden is om handhavend op te 
treden.

5. Partijen zijn na de eerste zitting van de rechtbank in overleg getreden over het vaststellen 
van maatwerkvoorschriften om te komen tot een oplossing van het geschil. Dit overleg heeft 
plaatsgevonden op 26 februari 2018. Daarvan is. verslag opgemaakt. Eiseres heeft verder 
akoestisch onderzoek laten uitvoeren door Windmill Milieu Management Advies (Windmill, 
thans Kragten B.V.). In dat onderzoek is - onder meer - de geluidemissie van de
19 vrachtwagens van het bedrijf gemeten. De bevindingen van het akoestisch onderzoek zijn 
neergelegd in het rapport "Akoestisch onderzoek industrielawaai [..........] Transpot1en te 
[..............]" van 22 juni 2018.

6. Bij het bestreden besluit 2 heeft verweerder de maatwerkvoorschriften vastgesteld. Deze 
zijn gebaseerd op het akoestisch onderzoek van Windmill van 22 juni 2018.

7. Op 25 juli 2019 hebben eisers verweerder gevraagd om handhavend op te treden tegen 
overtreding van de maatwerkvoorschriften door eiseres. Bij brief van 7 november 2019 heeft 
verweerder bericht dat er geen handhavingsbesluit zal worden genomen. Eisers hebben in 
verband hiennee een beroep wegens niet tijdig beslissen ingedierid.

8. Eiseres heeft de in- en uitrit van het bedrijf voordat bestreden besluit 2 was genomen, 
verlegd over 15 meter in zuidwestelijke richting en daarvoor op 19 november 2019 een 
omgevingsvergunning aangevraagd.
Op 7 juli 2020 heeft verweerder hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Eisers hebben 
hiertegen bezwaar gemaakt bij verweerder.
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Ten tijde van de zitting werd door eiseres een nieuwe melding op grond van het Abm 
voorbereid wegens de gewijzigde ligging van de inrit. Hiertoe is een akoestisch rapport 
opgemaakt van 17 september 2020. 

9. De rechtbank zal hieronder achtereenvolgens de zaken SHE 1 7 /419, SHE 19/ 1569 en 
SHE 19/1589 behandelen.

Hel beroep van eiser. tege11 be fr•d,n.beshiit J (SHE l7/II9) 

10. Eisers hebben in deze zaak beroepsgronden aangevoerd over geluidhinder, die zij met 
name in de nachtelijke uren ondervinden, en over stofoverlast.

Geluidhinder 

1 1. Eisers voeren aan dat verweerder de geluidmetingen en de notitie van 5 oktober 2016 niet 
aan de afwijzing van hun handhavingsverzoek ten aanzien van geluidhinder ten grondslag had 
mogen leggen. De geluidmetingen van 3 oktober 2016 zijn niet representatief, omdat op de 
hoorzitting van 12 september 2016 was aangegeven dat binnen enkele weken een nieuwe 
meting zou plaatsvinden. Eiseres kon naar aanleiding daarvan maatregelen nemen om de 
uitkomst daarvan te beïnvloeden en gevreesd wordt dat dit ook is gebeurd, aangezien in de 
meetperiode maar drie voertuigen zijn vertrokken. Verder is het geluidonderzoek te beperkt 
geweest. De conclusie dat een overschrijding van de norm met 1,4 dB(A) niet leidt tot 
overschrijding van de grenswaarde van 60 dB(A) is gebaseerd op slechts 
twee verkeersbewegingen, terwijl er volgens het bedrijf vijftig vrachtbewegingen per dag 
plaatsvinden. Andere activiteiten die binnen de iürichtingsgrenzen in de nachtperiode kunnen 
leiden tot overschrijdingen, zoals het laten draaien van een vrachtwagen vlakbij de uitrit, zijn 
niet meegenomen. Verder is bij het onderzoek een verkeerde meetmethode gehanteerd. De 
gemeten LAmax van 61,4 dB(A) is afgerond naar een heel getal en de meet- en 
rekenonnauwkeurigheid van I  dB(A) is toegepast. Een meet- en rekenonnauwkeurigheid kan 
betekenen dat de gemeten geluidniveaus in werkelijkheid hoger liggen. Volgens de 
Handleiding meten en rekenen industrielawaai (Handleiding) kan het verhogen van het aantal 
metingen de nauwkeurigheid verhogen. Het lag dus voor de hand om meer metingen te 
verrichten om een juiste conclusie te kunnen trekken. Daarnaast zijn de piekniveaus die 
worden veroorzaakt door geluiden binnen de inrichtingsgrens niet allemaal meegenomen. Ook 
zijn de metingen verkeerd uitgevoerd omdat de metingen zijn gestopt indien de vertrekkende 
vrachtwagen de inrichtingsgrens had bereikt en weer zijn gestart als de vrachtwagen de 
inrichtingsgrens volledig was gepasseerd. Dit alles wordt bevestigd door het rapport van 
Am itec van 14 oktober 2016, aldus eisers. 
Het onderzoek van verweerder bevestigt volg�ns eisers in elk geval de conclusie van Ämitec 
dat in de nachtperiode niet kan worden voldaan aan de grenswaarde van 60 dB(A) voor het 
maximaal geluidniveau LAmax, zodat er 's nachts geen vrachtwagens mogen vertrekken. Dit 
wordt bevestigd in de notitie van Amitec van 6 februari 2017, die in de bezwaarfase is 
overgelegd. 

12. Verweerder stelt hierover in het verweerschrift dat tijdens de geluidmeting van
3 oktober 2016 geen overtreding is geconstateerd, zodat er geen reden was om handhavend op 
te treden. De meting van 15 augustus 2016 was aangekondigd om te bekijken welke
( deel)bronnen in dit geval relevant zijn. Op 3 oktober 2016 heeft vervolgens een 
onaangekondigde meting plaatsgevonden. Bij deze meting is om 06.17 uur bij een 
vertrekkende trekker-oplegger een geluidniveau van 61,4 dB(A) gemeten. Aangezien in de 
rechtspraak een meettolerantie van I dB(A) op de gemeten waarde en het afronden van de 
aldus verkregen uitkomsten wordt geaccepteerd, is volgens verweerder terecht besloten niet
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handhavend op te treden. Het door eisers ingediende onderzoek van Amitec van 9 juni 2016
kan niet als representatief worden beschoulvd, omdat de desbetreffende geluidmetingen in de
rniddag zijn uitgevoerd en metingen in de dagperiode niet kunnen rvorden vergeleken met de
nachtperiode omdat dan andere nonnen gelden. Het was niet meer rnogelijk om na
3 oktober 2016, onder goede omstandigheden, nog meer metingen uit te voeren gezien de tijd
die nog restte tot de hoorzitting bij de bezwarencommissie. Bovendien, zo stelt verweerder,
vinden de meeste verkeersbewegingen in de dag- en avondperiode plaats en is ook in die
periode geen oveftreding vastgesteld. De opmerking dat tr,vee controles te lveinig is bij
15.000 verkeersbewegingen per jaar snijdt volgens verweerder geen hout. Overigens is
l9 rnei2017 nog een meting uitgevoerd, waarbij r.veleen overtreding is vastgesteld. Ten
aanzien van die overtreding zal een voornemen tot oplegging van een last onder dwangsom
worden verzonden.

13. Volgens eiseres is het or-rderzoek van de Omgevingsdienst zorgvuldig uitgevoerd, zodat
verweerder het bestreden besluit heeft mogen baseren op het naar aanleiding daarvan
uitgebrachte rappoft. Het onderzoek is verricht in tlvee delen en de geluidmeting van
3 oktober 20l6 lvas onaangekondigd. Eisers zetten een beeld neer van het bedrijfdat niet
voldoet aan de werkelijkheid. Het overgrote deel van de verkeersber.vegingen vindt gedurende
de dag plaats en in de nachtperiode wordt enkel gereden met nieuwe vrachtwagens r,vaaryan is
vastgesteld dat deze minder geluid maken dan oude. De Omgevingsdienst heeft geconstateerd
dat de auto's die 's nachts rijden aan de gelLridnormen voor de naclrtperiode voldoen.
Welisrvaar kunnen de geluidniveaus in werkelijkheid hoger liggen, maar het omgekeerde kan
net zo het geval zijn. Juist ter voorkoming van dergelijke discussies biedt de Handleiding de
mogelijkheid om een meettolerantie toe te passen. Ter weerlegging van de bevindingen van
Amitec verwijst eiseres naar de notitie van Windmill met nummer P.2016.126.01-03 van
8 maart2016(lees: 2017)en denotitiemetrmmmerP20l6.l26.0l-04 van3 juli 2017,waarin
wordt gereageerd op het beroepschrift van eisers.

14. Verweerder heeft aan de afr,vijzing van het verzoek om handhavend op te treden wegens
geluidhinder de Notitie geluid van 5 oktober 2016 (de Notitie) van de Omgevingsdienst ten
grondslag gelegd.

I 5. De rechtbank stelt voorop dat verr.veerder alleen tot handhavend optreden kan overgaan
als is vastgesteld dat zich daadr.verkelijk een overschrijding van de grenswaarden in
artikel 2.17 van het Abm heeft voorgedaan. Verweerder dient daartoe voldoende zorgvuldig
en op de representatieve bedrijfssituatie gebaseerd onderzoek te (laten) verrichten. Als uit
dat onderzoek niet van een overschrijding blijkt, is er geen overtreding en moet verweerder
het verzoek om handhaving afwijzen. Van verlveerder kan niet worden gevergd dat hrj
aannemelijk maakt dat een oversclirijding van de grensr,vaarden onder alle omstandigheden
uitgesloten isr. Dit betekent dat, indien de door de Omgevingsdienst verrichte metingen die
hebben geresulteerd in de Notitie, voldoende zorgvuldig en representatief voor de
bedrijfssituatie kunnen rvorden geacht en daaruit geen overschrijding van de
geluidgrenswaarden volgt, geoordeeld moet r,vorden dat verlveerder op grond van die notitie
heeft kunnen besluiten tot afwijzing van het handhavingsverzoek van eisers.

16. In de Notitie wordt vooropgesteld dat de hinder met name in de nachtperiode plaatsvindt
zodat de normstelling voor A-ge'wogen maximale geluidniveaus in de nachtperiode van
belang zijn. In de notitie staat dat op maandagavond 15 augustus 2016 van 2 1.00 uur tot
22.00 uur geluidmetingen zijn verricht om de maximale geluidniveaus ten gevolge van

I Zie de uitspraak van de Afdeling van25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2900
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vertrekkende en terugkomende vrachtwagens te bepalen. De metingen zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de Handleiding. Er zijn vier vrachtwagencombinaties gebruikt. Gemeten is 
ter plaatse van de voorgevel op de verdieping van de woning [..........], die ten oosten van 
de inrichting en naast de woning van eisers ligt, omdat op die woning de minste correcties 
van toepassing zijn. Het beoordelingspunt bij [..........] ligt een paar meter dichterbij de 
inrichting dan de woning. van eisers. De grens van de inrichting is bepaald op basis van de 
tekening behorende bij de Hinderwetvergunningaanvraag uit 1982. De vastgestelde 
inrichtingsgrens loopt over de stelconplaten van de uitrit, tot enkele meters afstand van de 
rand van de weg. De geluidmeting bij het wegrijden van de vrachtwagens is gestopt als de 
voorzijde van de vrachtwagen de inrichtingsgrens overschrijdt. Bij' terugkomst werd de 
meting gestart als de achterzijde van het voertuig de inrichtingsgrens overschrijdt. De 
voertuigen, een bakwagen met bouwjaar 2006, een trekker-oplegger en twee bakenwagens 
met bouwjaar 2012, werden gereden door de eigenaar. Er werd rustig en veilig gereden. 
Tijdens de metingen was van relevant stoorgeluid geen sprake. De hoogst gemeten waarde 
voor de maximale geluidniveaus op het terrein van de inrichting op 
15 augustus 2016 was 62 dB(A). De Omgevingsdienst constateert dat de nieuwere 
voertuigen stiller zijn dan de oudere en voldoen aan de nachtelijke toetsingswaarde voor 
maximale geluidniveaus. 

17. Volgens de Notitie is vervolgens op 3 oktober 2016 in de ochtend van circa 04.00 uur tot
circa 07.30 uur een onaangekondigde meting verricht om de maximale geluidniveaus als
gevolg van aan- en terugkomende vrachtwagens te bepalen. Ook deze metingen zijn verricht
overeenkomstig de Handleiding. De metingen zijn gestopt bij het overschrijden van de
inrichtingsgrens maar weer herstart, zodat er metingen van de maximale geluidniveaus van
de vrachtwagens op en buiten het terrein van de inrichting beschikbaar zijn. Er zijn drie
vrachtwagens van de inrichting vertrokken, waarvan één na 07 .00 uur. Er zijn geen
vrachtwagens naar de inrichting gereden. De hoogst gemeten waarde voor de maximale
geluidniveaus op het terrein van de inrichting, zonder afronding en zonder enige correctie, is
62,4 dB(A) in de dagperiode en 61 ,4 dB(A) in de nachtperiode en werden veroorzaakt door
motorgeluid. Van relevant stoorgeluid was geen sprake. Activiteiten zoals laden en lossen,
dichtslaan van portieren en starten van vrachtwagens veroorzaakten geen duidelijke hoge
piekgeluiden. In de notitie wordt verder nog aangegeven dat de geluidemissie van
vrachtwagens sterk afhankelijk is van de rijstijl en het type vrachtwagen en het wegrijden
kritischer zal zijn dan het terugkeren van vrachtwagens, dat niet kan worden voorkomen dat
de toetsingswaarden voor maximale geluidniveaus in de nachtperiode wordt overschreden
en de feitelijk grootste hinder wordt veroorzaakt door het trajectgedeelte van de
vrachtwagens buiten de inrichtingsgrens waarvoor geen geluidnormen gelden.

18. In het bestreden besluit is het handhavingsverzoek afgewezen omdat weliswaar een
overschrijding van de norm in de nachtperiode plaatsvindt met 1,4 dB, maar deze na
toepassing van de meet- en rekenonnauwkeurigheid van I dB(A) en afronding van de
meetresultaten, niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarde van 60 dB(A).

19. De rechtbank heeft de STAB gevraagd of verweerder in het bestreden besluit l terecht
heeft gesteld, gelet op het hieraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek, dat er geen
overtreding van de in het Abm opgenomen regels over geluidhinder heeft plaatsgevonden.

20. De ST AB_ heeft in haar advies ten aanzien van de metingen op 15 augustus 2016
aangegeven dat deze niet representatief en daarom niet bruikbaar waren als
handhavingsmetingen. De metingen waren vooraf aangekondigd en zijn tijdens de
avondperiode in plaats van de (maatgevende) nachtperiode uitgevoerd. Met metingen in de
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avondperiode kan volgens de STAB niet worden vastgesteld of er in de nachtperiode al dan
niet sprake is geweest van een overschrijding. Wat betreft de onaangekondigde metingen op
3 oktober 2016,waarbij de hoogst gemeten waarde voor het LAmax in de nachtperiode
61,4 dB(A) bedroeg, staat volgens de STAB niet met zekerheid vast of er sprake \,vas van een
overschrijding met I dB(A). Verweerder mocht daarbij rekening houden met een
meetonltau\,vkeurigheid van I dB2. De metingen hadden betrekking op drie veftrekkende
vrachtr.vagens, lvaarvan er twee in de naclitperiode veftrokken. Hoewel in de Handleiding
geen duidelijke voorwaarden zijn gegeven voor het aantal metingen dat nodig is om het
LAmax te bepalen en het rninimumaantal van twee waaraan in de e-rnail van de heer Alferink
van WindrnillvanT november 2016 r,vordt gerefereerd niet geldt voor het LAmax, zijn
drie rnetingen volgens de STAB in dit geval te weinig om te kunnen concluderen dat in deze
handhavingskwestie geen sprake is geweest van een overtreding. Om er voldoende zeker van
te zijn dat de hoogste lvaarde r.vordt vastgesteld, zullen meerdere vrachhvagens gemeten
moeten lvorden, al dan niet op verschillende dagen. In dit kader acht de STAB het van belang
dat eiseres in maart 2020 23 verschiller-rde vrachtwagens in gebruik heeft (bij de rnetingen in
2016 r.vas dat aantalcirca 20), voornarnelijk van het merk Renault maar ook enkele DAF-
vrachfwagens, die zolvel qua type als bouwjaar verschillen. De geluidemissie is sterk
aftankelijk van de rijstijl van de chauffer"rr. Dit vereist, aldus de STAB, een representatief
aantal ntetingen. Het uitvoeren vau meer metingen leidt, anders dan in de notitie van Amitec
van 6 februari20ll is gesteld, niet tot een hogere nauwkeurigheid van afzonderlijke
meetwaarden, maar daarmee kan wel een vollediger beeld lvorden verkregen van de
optredende r.vaardeu voor het LAmax. Voorafgaand aan de hoorzitting op 7 novemb er 2016
lvas er volgens de STAB nog voldoende gelegenheid voor het doen van één of meer
vervolgmetingen. Overigens volgt uit het akoestische rapport van Windmill uit 2018 dat
eiseres in de nachtperiode niet kan voldoen aan de grensr,vaarde voor het LAmax van
60 dB(A) in de nachtperiode.
Wat betreft de r,vijze van meten is aangegeven dat het onderzoek van ver\,veerder zich
uitsluitend heeft gericht op de maximale geluidniveaus die worden veroorzaakt door het rijden
van veftrekkeude eu terugkerende vrachtwagens, voor zover die vrachtr,vagens zich nog
binnen de grens van de inrichting bevinden. Het rijden van vrachtwagens op de openbare weg
is beschourvd als indirecte hinder. Uitsluitend in het geval er op de openbare rveg, in de
onmiddellijke nabijheid van de inrichting, laad- en losactiviteiten plaatsvinden, worden die
activiteiten gerekend tot de directe hinder en moet het geluid daarvan worden getoetst aan de
grenswaarden van het Abm. Hier vinden laad- en losactiviteiten uitsluitend plaats binnen de
inrichting. Het gaat daarbij om het in- en/of uitladen van rolkarren. Eiseres heeft in het overleg
rnet de STAB verklaard dat laden en lossen van rolkarren alleen overdag en/of
's avonds plaatsvindt. Dit volgt ook uit de beschrijving van de representatieve bedrijfssitLratie
in het rapport van Windmillvan22 jttni20l8.
Over de metingen zelf is in de Notitie toegelicht dat de metingen reeds zijn gestopt zodra de
voorzijde (cabine) van een vertrekkende vrachtwagen de inrichtingsgrens passeerde en bij een
terugkerende vrachtwagen pas zijrr gestart op het moment dat de achterzijde volledig de
inrichtingsgrens \,vas gepasseerd. Dit is volgens de Notitie gebeurd om er zeker van te zijn dat
piekgeluiden van voertuigen buiten het terrein van de inrichting niet in het meetresultaat
worden meegenomen. Eisers hebben volgens de STAB terecht gesteld dat door het stoppen
van de meting op het moment dat de cabine van een vertrekkende vrachtwagen de
inrichtingsgrens passeert, geen piekgeluiden worden gemeten van het achterste deel van de
vrachtwagen dat dan nog binnen de inrichtingsgrens rijdt, en dat die piekgeluiden formeel ook
getoetst moeten worden. Dezewijze van meten heeft in dit geval niet geleid tot een
onderschatting van de piekgeluiden, omdat het hoogste piekgeluid veroorzaakt r,vordt door het

2 Uitspraak van de Afdeling van l8 iuni 2008, ECLI:NL:RVS:2008;BD5076.



zaaknummers: SHE 171419, SHE 19/1569 en SHE l9l1589 hlad I

optrekkende (rnotor)geluid en niet door de oplegger. Daarnaast is het praktisch vrijwel
onrnogelijk orn dit geluid apart te meten van het optrekgeluid. Volgens de STAB heeft de
rvijze van meten niet geleid tot een onderschatting van de piekgeluiden.

21. In het STAB-advies is verder aangegeven dat in de Notitie geen meetresultaten zijn
gepresenteerd van andere piekgeluiden dan het wegrijden of het aankomen rijden van
vrachtwagens. Uit de daarbij behorende en aan de STAB overgelegde Excelsheet met de
ttit'uverking van de metingen op 3 oktober 2016 volgt echter dat er-rkele metingen in de nacht
van 3 oktober 2016 betrekking hadden op piekgeluiden van stationair draaiende vrachtrvagens
elt malloeuvreerbelvegingen van vrachtw'agens op het terrein van de inrichting en dat vanwege
deze activiteiten geen LAmax-r.vaarden gemeten zijn die boven de 60 dB(A) uitkwamen. De
kans dat er vanwege deze activiteiten een overschrijding plaatsvindt acht de STAB gering,
omdat het manoeuvreren en het stationair laten draaien op het midden- en achterterrein van de
inrichting plaatsvindt en de meest bepalend geluidbron het wegrijden en aankomen van
vrachtwagens blijft,
De STAB concludeeft dat op basis van de metingen van de Orngevingsdienst op
I 5 augttsttts 2016 en 3 oktober 2016 onvoldoende vast staat dat er geen overtreding van de
grenslvaarde voor het LAmax van 60 clB(A) in de nachtperiode ter plaatse van de [evel van de
r,voning van eisers heeft plaatsgevonden.

22. Eisers verwijzerr naar de reactie van 30 aprí|2020 van Amitec. Hoewel de STAB de
berekening van de indirecte hincler niet heeft beoordeeld, blijven eisers van mening dat de
berekening daarvan niet correct is uitgevoerd. Volgens hen lvordt de voorkeursgrensr.vaarde
van 40 dB(A) in de nachtperiode in de representatieve bedrijfssituatie overschreden.

23. Volgens eiseres volgt uit het rapport van de STAB dat op grond van het aantal uitgevoerde
metingen niet kon worden vastgesteld of nu r,velof geen sprake \.vas van een overscluijding
van de norm. Dit bevestigt dat er geen reden was orn handhavend op te treden. Los daarvan is
voldoende ruimte om binnen cle marges van het Abm maafwerkvoorschriften vast te stellen,
waarmee handhavirig van het woon- en leefklimaat voor de omgeving wordt gelvaarborgd.

24.De rechtbank is, gelet op het advies van de STAB, van oordeel dat door de
Omgevingsdienst verrichte metingen op l5 augustus 2016 onvoldoende representatief zijn
voor de bedrijfssituatie. Met alleen de meting van 4 oktob er 2016 is de mogelijke
overschrijding van de geluidgrenswaarden op de gevel van de r,voning van eisers
onvoldoende zorgvuldig onderzocht. Verlveerder heeft op grond van de Notitie daarom niet
kunnen besluiten tot afi,vijzing van het handhavingsverzoek van eisers. De rechtbank is met
de STAB van oordeel dat voorafgaand aan de hoorzitting van de bezwarencommissie op
7 november 2016 nog voldoende gelegenheid bestond voor het doen van één ofrneer
vervolgmetingen. Verlveerder heeft niet aannemelijk gemaakt \,vaarom dit nièt kon. Bovendien
hadden deze eventueel ook nog kunnen plaatsvinden na de hoorzitting ofhad deze hoorzitting
zo nodig kunnen worden uitgesteld. Dit betoog van eisers slaagt. De stelling van eisers dat
venveerder het onderzoek naar de indirecte geluidhinder nietjuist heeft uitgevoerd, behoeft
hierom geen bespreking meer.

Stffiinder
25. Eisers stellen stofoverlast te ervaren als gevolg van een niet verharde inrit. Zij voeren aan
dat niet is gebleken dat enig onderzoek is ingesteld naar de stofhinder. Dat er geen visuele
stoflrinder is geconstateerd, is volgens hen geen reden om niet handhavend op te treden. De
verklaring van eiseres dat met sproeien van lvater getracht r,vordt de overlast van stof te
voorkomen, bevestigt dat er sprake is van stofoverlast. Er r.vaait voortdurend stof op, dus niet



zaaknummers: SHE 17/419, SHE 19/1569 en SHE 19/1589 hlacl 9 

alleen in een droge periode, en in de nachtelijke uren wordt niet gesproeid. Als er al gesproeid 
wordt, gebeurt dit slechts met één sproeier. Los daarvan heeft sproeien geen resultaat, omdat 
met zware voertuigen wordt gereden en deze waarschijnlijk het stof meezuigen dan wel 
wegblazen. 

26. Verweerder geeft in het verweerschrift aan dat de toezichthouder tijdens de controles op 15 
augustus 2016 en 3 oktober 2016 geen visuele stothinder heeft waargenomen, zodat er geen 
reden was om handhavend op te treden. In de maanden juli 2017 en augustus 2017 zijn 
opnieuw controles uitgevoerd waarbij ook geen stofhinder is waargenomen. Verweerder 
verwijst daarvoor naar de memo van de toezichthouder van 2 augustus 2017, dat bij het 
verweerschrift is gevoegd.

27. Eiseres geeft aan dat voor stofoverlast geen objectieve normen bestaan. De toezichthouder 
heeft geen visuele stofhinder geconstateerd en ter voorkoming van stothinder worden afdoende-
maatregelen getroffen door te sproeien op droge dagen.

28. De rechtbank merkt allereerst op dat verweerder slechts bevoegd is om handhavend op te 
treden als sprake is van de overtreding van een wettelijk voorschrift, als bedoeld in artikel 5: 1, 
eerste lid, van de Awb. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, in samenhang gelezen met het 
tweede lid, onder i, van het Abm dient eiseres stofhinder te voorkomen dan wel voor zover dat 
niet mogelijk is tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De vraag is of deze bepaling is 
overtreden.

29. Uit de stukken komt naar voren dat de toezichthouder bij de controle van
16 december 2015 met [.........] heeft gesproken over de stothinder die eisers ervaren. Volgens 
[........] bestaat de (oude) inrit uit gefreesd asfalt met zand, die wegens verzakking van de 
veengrond jaarlijks wordt voorzien van een nieuwe laag. [..........] gaf aan met droog weer te 
sproeien ter voorkoming van stothinder.
Tijdens de zitting is gebleken dat de eerste tien meter van de nieuwe inrit bestaat uit 
stelconplaten. Volgens eisers heeft dit geen, verandering gebracht in het feit dat zij bij droog 
weer stothinder ondervinden. [.........] heeft aanvullend gesteld dat asfalteren van het terrein niet 
mogelijk is in verband met de veengrond, waardoor ook de stelconplaten weer verzakken door 
het gewicht van de vrachtwagens.

30. De rechtbank constateert dat verweerder weliswaar stelt dat de toezichthouder tijdens de 
controles op 15 augustus 2016 en 3 oktober 2016 geen visuele stothinder heeft waargenomen, 
maar dat dit niet blijkt uit de Notitie van 5 oktober 2016 of uit overige stukken.
De memo naar aanleiding van de controles in juli en augustus 2017, waarbij volgens 
verweerder geen stothinder zou zijn waargenomen, kan niet aan het bestreden besluit ten 
grondslag worden gelegd, omdat deze dateert van na het bestreden besluit. Verweerder heeft 
het bestreden besluit in zoverre niet deugdelijk gemotiveerd, temeer niet nu gelet op de situatie 
ter plaatse niet is uitgesloten dat stofhinder bestaat. Ook die beroepsgrond van eisers slaagt.

Conclusie 

31. Het beroep van eisers is gegrond en de rechtbank vernietigt het bestreden besluit.
Verweerder zal een nieuw besluit moeten nemen met inachtneming van deze uitspraak.
Omdat de feitelijke en juridische situatie inmiddels is gewijzigd vanwege de verlegging van
de inrit, dient verweerder bij het nemen van het nieuwe besluit te bezien of in de nieuwe
situatie stothinder wordt voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt en
of de in artikel 2.17 van het Abm opgenomen geluidgrenswaarden worden nageleefd.
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32. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat verweerder
aan eisers het door hen betaalde griffierecht vergoedt.

33. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eisers gemaakte proceskosten. Deze
kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op€ 2.618,00 ( 1 punt voor het
indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting, 0,5 punt voor
verschijnen inlichtingencomparitie, 0,5 punt voor het indienen van een schriftelijke
zienswijze na verslag deskundigenonderzoek en 0,5 punt voor een nadere zitting, met een
waarde per punt van€ 748,00 en een wegingsfactor 1). Verder komen bepaalde door eisers
gestelde deskundigenkosten voor vergoeding in aanmerking, omdat deze kosten
redelijkerwijs zijn gemaakt. Dit betreffen de facturen van Amitec van 9 juni 2016,
20 oktober 2016, 11 januari 2017 en I november 2017, wat neerkomt op een vergoeding van

€ 2.439,36. De overige door eisers gestelde deskundigenkosten in deze procedure komen
niet voor vergoeding in aanmerking. Zo zien de facturen van 12 december 2017,
1 maart 2018, 19 juni 2018 en 22 oktober 2018 op het voortraject en de totstandkoming van
de maatwerkvoorschriften. De zaak SHE 17/419 heeft betrekking op de afwijzing van een
handhavingsverzoek en niet op het vaststellen van maatwerkvoorschriften. Gelet hierop
houden de hiervoor verrichte werkzaamheden geen verband met de behandeling van het
beroep als bedoeld in artikel 8:75 van de Awb, zodat deze niet voor vergoeding in
aanmerking komen.

De. be.roepe11 van eisers en eiseres lege.11 be (l:eden be. luit 2 

Inleiding 
34. Bij het bestreden besluit 2 heeft verweerder maatwerkvoorschriften vastgesteld op grond
van artikel 2.1 en artikel 2.20 van het Abm. Deze zijn gebaseerd op het akoestisch onderzoek
van Windrnill van 22 juni 2018, dat eiseres naar aanleiding van de zitting 23 oktober 2017
heeft laten verrichten om haar bedrijf akoestisch in kaart te brengen. Na het nemen van het
bestreden besluit 2 is de inrit verlegd.

35. Maatwerkvoorschrift I bevat een aanwijzing van vrachtwagens die in de nachtperiode zijn
toegestaan. Dit voorschrift houdt in dat uitsluitend de vrachtwagens met de kentekens
[..........................................................................................] in de nachtperiode tussen 23.00 uur en
07 .00 uur mogen rijden op, van en/of naar het terrein van de inrichting.
Maatwerkvoorschrift 2 bevat een aanwijzing van de vrachtwagens die in de nachtperiode 
mogen vertrekken, maar niet mogen arriveren in die periode. In voorschrift 2 is in aanvulling 
op voorschrift I bepaald dat de vrachtwagens met de kentekens [.............] in de nachtperiode 
tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen rijden op en van het terrein van de inrichting, en dus niet 
mogen terugkeren naar het terrein van de inrichting. 
Maatwerkvoorschrift 3 bevat een aanwijzing van de vrachtwagens die mogen terugkomen, 
maar niet mogen vertrekken. Dit voorschrift houdt in aanvulling op voorschrift 1 in dat de 
vrachtwagen met kenteken [........] in de nachtperiode mag rijden op en naar het terrein van de 
inrichting, en dus niet mag vertrekken van de inrichting.
Maatwerkvoorschrift 4 houdt in dat het bedrijf van alle geluidrelevante activiteiten in de 
nachtperiode op het perceel een chronologisch logboek moet bijhouden met daarin de datum, 
het exacte tijdstip, het kenteken van de vrachtwagen, de naam van de chauffeur en de 
activiteit.
Maatwerkvoorschrift 5 bepaalt dat een vrachtwagen die in de nachtperiode wordt gebruikt, 
niet binnen 50 meter van de openbare weg mag zijn of worden geparkeerd.
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Tot slot is in maatwerkvoorschrift 6 in aanvulling op de aanwijzing in voorschrift l van 
vrachtwagens voor de nachtperiode bepaald dat ook voertuigen die in het bezit zijn van het 
Piek-Keur certificaat (QuietTRUCK) in de nachtperiode mogen rijden op, van en/of naar het 
terrein van de inrichting. 

Ten aanzien van het beroep van eiseres tegen bestreden besluit 2 (SHE 19/1569) 

Gr trcl lag aan raag 
36. Eiseres voert aan dat verweerder de grondslag van de aanvraag van 22 juni 2018 heeft 
verlaten. Er zijn maatwerkvoorschriften gesteld waarin beperkingen zijn opgenomen voor het 
nachtelijk gebruik van een aantal vrachtwagens, terwijl zij in het akoestisch rapport van 22 
juni 2018 heeft verzocht om door middel van een maatwerkvoorschrift het nachtelijk gebruik 
van de vrachtwagens met de kentekens [...........................] uit te sluiten. In plaats daarvan geldt 
nu voor drie vrachtwagens een gebruiksbeperking. Verder is er, ondanks dat hierom is 
verzocht, geen maatwerkvoorschrift vastgesteld waarin een (hogere) grenswaarde is bepaald 
voor het LAmax van 62 dB(A) voor de nachtperiode.

37. Verweerder geeft in het bestreden besluit 2 aan dat van de aangewezen vrachtwagens voor 
de nachtperiode in het akoestisch onderzoek aannemelijk is dat deze aan de 
geluidgrenswaarden van het Abm kunnen voldoen. Het verzoek van eiseres is daannee iets 
aangepast en gedetailleerd waarbij het idee van een selectie van de vrachtwagens behouden 
blijft. Het verzoek voor het stellen van een hogere grenswaarde is niet gehonoreerd, omdat er 
geen noodzaak is voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. Bovendien is de wijze van 
berekening van het binnenniveau niet akkoord bevonden.

38. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling3 heeft verweerder, indien het besluit tot het 
stellen van maatwerkvoorschriften, beoordelingsruimte bij de vaststelling wat nodig is ter 
bescherming van het milieu.

39. In het akoestisch rapport van Windmill van 22 juni 2018 is voorgesteld om in een 
maatwerkvoorschrift op te nemen dat de vrachtwagens met de kentekens [.......................],

in de nachtperiode niet mogen aankomen en dat de vrachtwagens met de kentekens 
[.......................] niet mogen aankomen en vertrekken. Daarmee kan volgens het akoestisch 
rapport aan de nonnen van het Abm worden voldaan. Om daarnaast een foutmarge in de 
uitgevoerde berekeningen en metingen en het gedrag van de chauffeurs in de afweging mee 
te nemen, is in het rapport voorgesteld om daarvoor een
2 dB marge op te nemen.

40. De drijver van een inrichting ( of een derde-belanghebbende) kan om het stellen van
maatwerkvoorschriften vragen, maar dit laat onverlet dat verweerder ook los van een aanvraag
maatwerkvoorschriften kan vaststellèn. Verweerder heeft de resultaten van het akoestisch
onderzoek gebruikt voor het stellen van maatwerkvoorschriften op basis van artik_el 2.20 van
het Abm, maar was daarbij niet gehouden om het verzoek van eiseres tot het vaststellen van de
door haar voorgestelde maatwerkvoorschriften in te willigen. Verweerder mocht dus ook op
grond van een eigen belangenafweging andersluidende maatwerkvoorschriften vaststellen en
heeft dit ook gedaan.
Het betoog dat verweerder is afgeweken van de grondslag van de aanvraag en deze had
moeten worden afgewezen, kan daarom niet slagen.

3 Waaronder de uitspraak van 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021 :959. 
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41. De vraag of de desbetreffende maatwerkvoorschriften in redelijkheid konden worden
gesteld om te kunnen voldoen aan de nonnen van het Abm en of verweerder kon afzien van
het stellen van een hogere grenswaarde komt hieronder aan de orde in het kader van de
overige beroepsgronden van eiseres.

Geerl zor!l\luldif! 11 ·enredige belang_ena.l\ eging 
42. Eiseres voert verder aan dat verweerder geen zorgvuldige en evenredige
belangenafweging heeft gemaakt. Daarbij is van belang dat het bedrijf positief is bestemd en
al ruim veertig jaar op deze locatie is gevestigd. De mogelijkheden om geluid aan de bron te
reduceren zijn in dit geval beperkt. Binnen de organisatie is het nodige gedaan om geluid te
beperken in de vonn van instructies aan werknemers, de aanleg van een andere verharding en
het verleggen van de aanrijroute naar de openbare weg. Het meest bezwarende geluid ontstaat
door de wringgeluiden die optreden als vrachtwagens met aanhangers naar de openbare weg
rijden. Haar voorstel om de inrit te verschuiven, is zonder nader onderzoek terzijde geschoven.
Voor het verleggen van de inrit is op 19 november 2019 een aanvraag ingediend.
Verder hebben alleen eisers klachten ingediend. Eiseres stelt dat zij afhankelijk is van een
beperkt aantal opdrachtgevers en dat het wegvallen van klanten als gevolg van het feit dat
nachtvrachten niet kunnen worden uitgevoerd confórm de vraag van klanten funest kan zijn
voor haar bedrijf. Zij heeft dit onderbouwd met een rapport van fiscaal juridisch adviesbureau
Cranssen van 18 november 2019 over de financiële consequenties door het wegvallen van
nachtvrachten.

· 43. Eiseres stelt verder dat de maatwerkvoorschriften onwerkbaar zijn. Er worden nieuwe 
vrachtwagens die voldoen aan de strenge Europese nonnen aangeschaft en oude vrachtwagens 
verkocht. Dit betekent dat bij elke �vijziging van het wagenpark om wijziging van de 
maatwerkvoorschriften moet worden gevraagd.
Verder betekent de selectie van vrachtwagens in voorschrift 1 dat feitelijk maar
zes vrachtwagens gedurende de nacht zonder beperking inzetbaar zijn. De vrachtwagen met 
kenteken [.......] uit voorschrift 1 is verkocht en nog niet vervangen. De vrachtwagens met de 
kentekens [..........................] zijn 's nachts vaak praktisch niet inzetbaar en de vrachtwagen met 
kenteken [........] wordt binnenkort vervangen. Het bedrijf beschikt dus nog over 11 van de 12 
aangewezen vrachtwagens die gedurende de nachtperiode mogen worden gebruikt, waarvan er 
dus vier niet bruikbaar zijn en een vrachtwagen binnenkort wordt vervangen. Verwezen wordt 
naar de lijst van in gebruik zijnde vrachtwagens op 2 juli 2019. De wel bruikbare wagens 
('bakwagens') hebben een te klein laadvermogen voor transporten van bloemen en planten 
naar de veiling, Intratuin etc.
Van de zes vrachtwagens waarvan zij heeft gevraagd deze aan te wijzen als vrachtwagens die 
niet mogen terugkeren ([............................]) of niet mogen worden gebruikt ([...............................]) 
zijn er twee verkocht ([..........]). Van de drie wagens met (gehele of gedeeltelijke) 
gebruiksbeperkingen wordt momenteel onderzocht of deze, ná het opknappen van de [............], 
(wel) kunnen voldoen aan de geluidsnonnen. Overigens is uit onderzoek van Bureau Kragten 
van 4 juli 2019 gebleken dat 16 vrachtwagens van haar huidige wagenpark zouden kunnen 
voldoen aan de geluidnormen. Hieruit volgt dat op basis van het bestreden besluit 2 thans 
negen vrachtwagens (beperkt of onbeperkt) inzetbaar zijn gedurende de nachtperiode. Dit is 
onvoldoende om haar bedrijfsvoering te kunnen aanpassen aan wijzigingen in vraag en 
aanbod. Bovendien is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat door omstandigheden 
die eiseres niet in de hand heeft, bijvoorbeeld oponthoud bij leveranciers of andere problemen 
onderweg, bepaalde vrachtwagens niet meer op het bedrijf kunnen komen.
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44. Verweerder geeft aan dat bij het vaststellen van maatwerkvoorschriften is getracht met alle 
belangen rekening te houden. Maatregelen aan de bron (voertuigen en aanpassing van de 
oppervlakteverharding) en maatregelen in de overdracht (andere inrit en schermen) zijn niet 
mogelijk of niet wenselijk vanwege de omgeving. Aangegeven is dat het wagenpark voor een 
deel bestaat uit een aantal oudere voertuigen, terwijl tevens de meest recente aankopen niet 
altijd behoren tot de stillere mogelijkheden. Er wordt, aldus verweerder, reeds enkele jaren 
gesproken van klachten met betrekking tot geluid bij de nachtelijke activiteiten van de 
inrichting. Van een onderneming mag worden verwacht dat bij uitbreiding of (gedeeltelijke) 
vervanging van het wagenpark met meer dan alleen economische aspecten rekening wordt 
gehouden. Naar verwachting blijven er met deze maatwerkvoorschriften doorgaans voldoende 
vrachtwagens beschikbaar voor een normale bedrijfsvoering. Indien meer vrachtwagens nodig 
zijn, zal volgens verweerder gekeken moeten worden naar ontheffingssituaties via de APV of 
de aanschaf van nieuwe (stille) vrachtwagens, wat gezien de leeftijd van enkele vrachtwagens 
geen onredelijk standpunt is. Het regelen van drukke periodes door middel van 
ontheffingssituaties heeft voor verweerder de voorkeur boven het definiëren van een 
incidentele bedrijfssituatie, omdat ernaar gestreefd moet worden (met de vervanging van 
luidruchtige vrachtwagens) om op termijn ook in de representatieve bedrijfssituatie zoveel 
mogelijk te kunnen voldoen aan de geluidgrenswaarden van het Abm. Planning van transporten 
zal weliswaar meer inspanning vergen voor de bedrijfsvoering, maar niet gebleken is dat 
hiermee een onmogelijke situatie wordt gecreëerd.
Het aantal gehinderden of de lange historie van de inrichting spelen geen rol bij een toetsing 
aan het Abm. Het verleggen van de inrit zou mogelijk een positieve bijdrage kunnen hebben op 
het maximale geluidniveau ter plaatse van de woningen derden. Of het verleggen mogelijk is, 
is onder meer afhankelijk van het bestemmingsplan. In verband met de voortgang is er voor 
gekozen maatvoorschriften vast te stellen op basis van de huidige inritsituatie.

45. In het STAB-advies is aangegeven dat zes van de negentien vrachtwagens die in het 
akoestisch onderzoek van Windmill uit 2018 zijn onderzocht, inmiddels zijn verkocht, een 
andere standplaats hebben of niet meer op het bedrijfsterrein komen. Ondertussen heeft het 
bedrijf twee nieuwe vrachtwagens gekocht en worden nog twee andere nieuwe vrachtwagens 
geleverd. Van de zes vrachtwagens die in het akoestisch onderzoek van Windmill zijn 
aangemerkt om als bronmaéj.tregel niet te mogen rijden in de nachtperiode, resteren twee 
vrachtwagens ([.............]), met als enige beperking dat zij in de nachtperiode niet mogen 
aankomen bij het bedrijf. De overschrijding van de geluidnorm voor het maximale 
geluidniveau in de nachtperiode van 60 dB(A) vanwege deze vrachtwagens bedraagt 
respectievelijk 2 en 4 dB.
Verder heeft de ST AB aangegeven dat zeker meer dan twintig dagen per jaar sprake is van een 
drukke periode, zoals bijvoorbeeld Moederdag en Kerstmis, zodat het op dat moment uitsluiten 
van bepaalde vrachtwagens in de bedrijfsvoering beperkingen oplegt aan de
(representatieve) bedrijfsvoering.

46. De rechtbank overweegt dat bij het stellen van maatwerkvoorschriften een zorgvuldige en 
evenredige afweging dient plaats te vinden van alle rechtstreeks bij het besluit betrokken 
belangen. Daarbij spelen bedrijfseconomische belangen, milieubelangen en de belangen van 
derden een rol.

47. Verweerder heeft terecht gesteld dat het aantal gehinderden of de lange aanwezigheid van 
het bedrijf in beginsel geen rol kunnen spelen bij een toetsing aan het Abm. Dat de 
maatwerkvoorschriften een aanpassing van de werkwijze binnen het bedrijf vergen, maakt ook 
niet dat deze reeds hierom niet gesteld hadden mogen worden.
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48. De vraag is in dit geval of de bedrijfseconomische belangen wel voldoende in aanmerking
zijn genomen bij het stellen van de maatr,verkvoorschriften.

49. De rechtbank is gezien het regelmatig wisselende rvagenpark van eiseres van oordeel dat
de maatlverkvoorschriften I en 2 te beperkend zijn voor eiseres, zodat verweerder deze niet in
redelijkheid heeft kunnen stellen. Voor het kunnen rvijzigen van een kenteken in deze
voorschriften ingevalnieuwe enlof andere vrachtwagens r,vorden ingezet in de nachtperiode, is
immers een r,vijziging van één of meerdere maatwerkvoorschriften nodig. Hiervoor dient een
procedure te worden doorlopen die de nodige tijd vergt, wat de bedrijfsvoering van eiseres
onevenredig zou kunnen schaden. Zo'n procedure zou zelfs nodig zijn indien een bepaalde
vrachtwagen voor korte tijd niet inzetbaar zou zijn en hiervoor vervangend materieel moet
lvorden ingezet. Verder beperkt het de inzetbaarlieid van meer vrachtwagens dan hierin
genoemd in drukke perioden.
Dit betoog slaagt.

50. Ten overvloede merkt de reclrtbank nog op dat verweerder er voor had kunnen kiezen om
in het maatlverkvoorschrift een dynamische verwijzing op te nemen naar een door verlveerder
vast te stellen lijst van vrachtwagens die in de nacht ingezet mogen r,vorden. Verr,veerder kan
dan een nieuwe vrachtr,vagen aan de lijst toevoegen als uit een rneetrapport blijkt dat die
\,vagen aan de norm voor de nachtperiode kan voldoen. Op deze r.vijze kan een andere
vrachtwagen dan genoemd in het maatr.verkvoorschrift direct in de nachtperiode worden
ingezet, zonder dat een beslLrit tot aanpassing van het maatwerkvoorschrift behoeft te worden
genomen.

Maatr,verkvoorschrift 6

51. Eiseres maakt verder nog bezwaar tegen voorschrift 6. Verweerder heeft ook daarmee de
grondslag van de aanvraag verlaten, onder het mom dat zij moeÍvoldoen aan Beste
Beschikbare Technieken (BBT). Verder blijkt uit de bijgevoegde publicatie uit Piek-KeLrrmerk
dat deze stille vrachtwagens maar zeer beperkt verkrijgbaar zijn en onder andere problemen
hebben met de warmteregulatie. Volgens de overgelegde verklaring van Renault voldoet haar
huidige wagenpark aan de geluidemissie-eisen. Verweerder heeft geen rekening gehouden met
de individuele omstandigheden van het geval die een rol moeten spelen bij het opleggen van
verplichtingen in liet kader van BBT. Zo is niet afgewogen of dit voorschrift voor haar ',vel
een rendabele maatregel is. De aanschafrvaarde van stille vrachtwagens met een Piek-Keur
ceftificaat ligt ruim € 9.000,00 hoger en de aanschaf vergt een aanzienlijke financiële
inspanning, nog daargelaten dat zij de vrijheid moet hebben om ook andere vrachtwagens aan
te schaffen die voldoen aan de geluidseisen. Nieuwe vrachhvagens voldoen aan de r,vettelijke
en Europese normen.

52. Verweerder geeft aan dat bij het stellen van maatlverkvoorschriften ervan wordt uitgegaan
dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden
toegepast. Voor stille voeftuigen met een maximaal aandrijfgeluid van (momenteel) 72 dB(A)
heeft Piek-Keur het certificaat QuietTruck geihtroduceerd. In dit geval is meegewogen dat
vrachtwagens met het Piek KeLrrmerk in beginsel onder de BBT vallen. De desbetreffende
voertuigen zijn pas enkele jaren op de markt, waarbij er nog geen volledig dekkend
programma van aanbod is. Er is echter voldoende keuze voor een groot deel van het
vrachtwagenpark ten behoeve van distributie en er bestaan diverse subsidieregelingen om de
aanschaf van deze stille voertuigen te bevorderen. Om aan eiseres tegemoet te komen is
voorschrift 6 toegevoegd, zodat ook nieuwe vrachtwagens die voldoen aan het Piek-Keur
certificaat in de nachtperiode van en naar de inrichting mogen rijden.
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53. De rechtbank ziet geen aanleiding voor het oordeel dat venveerder maatwerkvoorschrift 6
in redelijkheid niet heeft kunnen stellen. Het voorschrift biedt eiseres een extra mogelijkheid
qua gebruik van vrachtlvagens om aan de norrnen van het Abm te kunnen voldoen, maar
verplicht eiseres niet tot aanschaf van vrachtwagens met het Piek-Keur certificaat. Dat de
aanschafprijs van deze vrachtr.vagens € 9.000,00 hoger is dan die van andere nieur,ve

vrachtwagens staat aan het stellen van dit voorschrift dan ook niet in de weg. Wel geeft de
rechtbank verweerder in overweging om, ingeval de maatwerkvoorschriften r.vorden

aangepast, eveneens in de in hiervoor genoemde lijst op te nemen dat ook vrachtwagens die
zijn uitgerust met het 'silence-pakket' van Renault, met welk automerk het bedrijf van eiseres
voornamelijk rijdt, en die aantoonbaar voldoen aan een bepaald maximaal bronvermogen
waardoor vaststaat dat daamree aan de geluidnormen r.vordt voldaan, zonder meer in de
nachtperiode ingezet kunnen worden. De rechtbank wijst er daarbij op dat volgens de STAB
wel meerdere geluidmetingen nodig zijn voor het betrouwbaar bepalen van de geluidreductie
van het 'silence-pakket', tenzij er een ceffificaat beschikbaar is.

Dit betoog slaagt niet.

Hogere geluidnonn
54. Eiseres heeft verder naar vorell gebracht dat verweerder ten onrechte heeft ger,veigerd om
een maatlverkvoorschrift vast te stellen waarbij de in het Abm opgenomen gelLlidgrensr.vaarde
voor het LAmax in de nachtperiode van 60 dB(A) wordt verhoogd met 2 dB(A). Volgens
eiseres zal deze verhoging geen gevolgen hebben voor het v/oon- en leefklimaat van eisers,
omdat het geluid van het verkeer op de openbare lveg hoger is dan het geluid afkomstig van de
inrichting. Het aanvaardbare geluidniveau binnenshuis wordt bij een dergelijke verhoging niet
overschreden en hierdoor kunnen handhavingsproblemen in de toekomst in situaties die zii
niet kan voorzien, zoals variabel rijgedrag van chauffeurs, worden voorkomen.
Zeker nrt verdere bronrnaatregelen uiet of nau'uvelijks te treffen zijn en het bedrijf al geruime
tijd ter plaatse is gevestigd, zou een verhoging rnet 2 dB(A) redelijk zijn.

55. Verweerder stelt daarentegen,zoals hiervoor reeds is overwogen, dat medewerking aan dit
verzoek niet mogelijk is omdat er geen noodzaak is. Eiseres kan immers met het gebruik van
bepaalde vrachtwagens voldoen aan de grenswaarden van het Abm. Bovendien is de wijze van
berekening van het binnenniveau niet akkoord bevonden. Dit is een voorwaarde om een hoger
geluidniveau vast te kunnen stellen.

56. De STAB r,vijst in haar advies op het akoestisch onderzoek van Windmill, w.aaruit volgt
dat het vaststellen van een hogere geluidnorm in een maatwerkvoorschrift niet noodzakelijk is.
Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat de beoogde bedrijfsvoering van eiseres kan voldoen aan
de geluidnorrn voor het maximale geluidniveau in de nachtperiode uit het Abm, indien enkele
specifieke vrachtwagens niet in de nacht r,vorden ingezet. Los daarvan zou een 2 dB hogere
norm volgens de STAB ook niet toereikend zijn voor eiseres, omdat zij in de huidige
representatieve bedrijfssituatie gebruik maakt van t\,vee vrachtwagens die bij aankomst in de
nachtperiode een maximaal geluidniveau van respectievelijk 62 en 64 dB(A) veroorzaakt bij
de woning van derde-partij. Verder heeft de STAB hierover gesteld dat het aannemelijk is dat
met eeu 2 dB hogere geluidnorm aan de norïn voor de binnenwaarde bij de woning van eisers
r,vordt voldaan en dat het toestaan van deze verhoging voor piekgeluiden in de nachtperiode
beperkte gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat bij de r,voning van eisers.
Wel merkt de STAB in dat verband op dat uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in de
representatieve bedrijfssituatie bij acht verkeersbewegingen in de nachtperiode de reguliere
geluidnorm van het Abm wordt overschreden tot ten hoogste 65 dB(A). Een toename van
5 dB(A) is wel duidelijk waarneembaar.
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57. De rechtbank stelt vast dat het vaststellen van hogere geluidgrenswaarden voor onder meer 
het LAmax dan de geluidgrenswaarde die in artikel 2.20, eerste lid, van het Abm hiervoor is 
opgenomen onder voorwaarden mogelijk is. Wel dient op grond van het tweede lid van dit 
artikel dan een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) te zijn gewaarborgd binnen 
geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen die zijn gelegen 
binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting.

58. De rechtbank is van oordeel dat.verweerder niet het door eiseres gewenste 
maatwerkvoorschrift heeft hoeven vast te stellen. Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking 
genomen dat uit het akoestisch onderzoek van Windmill van 18 juni 2018 blijkt dat aan de 
geluidgrenswaarden voor LAmax kan worden voldaan, indien enkele specifieke vrachtwagens 
niet in de nacht worden ingezet. Dat dit enige aanpassing van de bedrijfsvoering vergt, kan 
naar het oordeel van de rechtbank in redelijkheid van eiseres worden verlangd gezien de 
belangen van omwonenden, waaronder die van eisers. De heer [.........] heeft ter zitting 
bovendien opgemerkt dat het bijna nooit voorkomt dat een vrachtwagen in het verkeer vastzit 
en daardoor te laat arriveert bij het terrein van de inrichting. Verder zijn er twee nieuwe 
vrachtwagens gekocht die in februari 2021 in gebruik worden genomen. Als een bedrijf met 
enige inspanning aan de nonn kan voldoen, dan zal het bedrijf zich die inspanning moeten 
getroosten als deze redelijkerwijs kan worden gevergd. Het geeft dan geen pas om de norm te 
versoepelen. Dit betoog slaagt niet.

Ten aanzien van het beroep van eisers tegen bestreden besluit 2 (SHE 19/1589) 

- njuistheid ak e tiscb onderzoek \1 fodmill
59. Eisers stellen dat de maatwerkvoorschriften niet leiden tot een betere akoestisch_e situatie
voor de omwonenden. Volgens de notitie van Amitec van 17 juni 2019 is het onderzoek van
Windmill, dat als basis dient voor de maatwerkvoorschriften, niet correct uitgevoerd. De
gepresenteerde geluidniveaus zijn niet correct. Onder meer ,is (nog steeds) niet aangetoond dat
bij een co1Tecte berekening op basis van juiste uitgangspunten voldaan wordt aan de
grenswaarden van het Abm, zoals het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,lt) ten
gevolge van de inrichting op de gevel van gevoelige gebouwen. Verder hebben de metingen
plaatsgevonden onder niet-representatieve omstandigheden. Daarnaast is de geluidbelasting
van het wagenpark op de omgeving niet zorgvuldig uitgevoerd. Eén of twee metingen per
vrachtwagen zijn namelijk onvoldoende om een betrouwbaar beeld te geven van de maximale
geluidniveaus in diverse deelprocessen. Het onderzoek is bovendien onvolledig. Relevante
aspecten zoals het rijgedrag van chauffeurs en de voertuigconfiguratie op de maximale
geluidniveaus zijn niet onderzocht.

60. In het STAB-advies is gesteld dat het niet voldoende vast staat dat aan de door verweerder
gestelde maatwerkvoorschriften 1, 2 en 3 kan worden voldaan. Hoewel de ST AB geen
onjuistheden in het akoestisch onderzoek van Windmill, heeft geconstateerd die tot een
foutieve berekening van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zouden hebben geleid en
de ST AB het op grond van dit onderzoek aannemelijk acht dat het bedrijf aan de geluidnorm
voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau kan voldoen, staat dat, aldus de ST AB, voor
het maximale geluidniveau onvoldoende vast. De bronvermogens voor het maximale
geluidniveau van de vrachtwagens zijn namelijk slechts gebaseerd op één geluidmeting per
vrachtwagen en in een enkel geval op twee geluidmetingen per vrachtwagen. Dit aantal
metingen is volgens de ST AB te gering om het maatwerkvoorschrift op te baseren waarin is
bepaald welke vrachtwagens in de nachtperiode ingezet mogen worden. Bij het bepalen van
het maximale bronvermogen kan namelijk sprake zijn van spreiding in de meetresultaten.
Daarom zijn meerdere metingen (ten minste drie) per vrachtwagen en per verrichting
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noodzakelijk

61. De rechtbank ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de conclusie van de STAB dat niet
vast staat dat aan genoemde maatwerkvoorschriften kan worden voldaan en het akoestisclr
onderzoek niet op juiste wijze is uitgevoerd. Dit betoog slaagt.

Onwerkbare en niet handhaafbare voorschriften
62. Eisers stellen dat het voor eiseres onmogelijk is om conform de in maafi,verkvoorschrift 4
voorgeschreven gedetailleerde lvijze een logboek bij te houden. Bovendien is niet duidelijk
wat hier bedoeld lvordt met geluidrelevante activiteiten. Verder is voorschrift 5 niet
controleerbaar en niet handhaafbaar.

63. Ter zitting is gebleken dat eisers niet langer kritiek op deze voorschriften hebben. De
rechtbank ziet hierorn geen aanleiding voor een vernietiging van het bestreden besluit voor
zover dit cle rnaatwerkvoorschriften 4 en 5 betreft. Wat betreft de door eisers aangedragen
oplossing om in de nachtperiode de vrachtwagens elders te parkeren in plaats van op het
bedrijfsterrein, is ter zitting door eiseres gesteld dat een parkeefterrein elders gekocht of
gehuurd moet worden alsmede beveiligd, wat kan leiden tot een kostenpost van wel
€ 100.000,00 per jaar. De rechtbank is met eiseres van oordeel dat dit redelijkerwijs niet van
haar kan worden gevergd.

64. Over voorschrift 6 hebben eisers gesteld dat dit geen oplossing biedt, omdat voerluigen die
in lret bezit zijn van het Piek-Keur certificaat niet beschikbaar zijn.

65. De rechtbank is van oordeel dat niet kan r.vorden uitgesloten dat eiseres tot aanschaf van
vrachtlvagens met het Piek-Keur certificaat overgaat, zodat niet valt in te zien waarom
verweerder dit maatwerkvoorschrift niet heeft mogen vaststellen.

Geen onderzoek naar indirecte hinder
66. Eisers voeren verder nog aan dat geen onderzoek is ingesteld naar de indirecte hinder
van\.vege de vrachtwagens van eiseres op de openbare !veg.

67 . Ter ziningheeft cle deskundige van eisers gesteld dat dit wat hen betreft geen punt meer is,
zodat dit aspect geen verdere bespreking behoeft.

68. Ten slotte geeft de rechtbank, gelet op de aandacht die in de notitie van Amitec van
1 Tjuni 2019 is gevraagd voor het rijgedrag van chauffeurs en de staat van het bedrijfsterrein,
verweerder ten overvloede het volgende in overweging. In het bestreden besluit 2 zijn geen
maatwerkvoorschriften opgenomen die betrekking hebben op het rijgedrag van de chauffeurs
of het onderhoud van het bedrijfstenein, terwijl dit terrein met uitzondering van de in- en uitrit
niet is verhard en er blijkens het STAB-advies regelmatig kuilen kunnen ontstaan. In het
STAB-advies is gesteld dat in het akoestisch onderzoek van Windmill het gewenste rijgedrag
bij vertrek en aankomst van de vrachtwagens het uitgangspunt is voor de geluidmetingen en
de berekening van de geluidbelasting bij de omliggende woningen. Verder is in dit onderzoek
ook uitgegaan van een vlak bedrijfsterrein. Gelet hierop zou verweerder bij het opnieuw
nemen van een besluit over de maatwerkvoorschriften nieuwe maatwerkvoorschriften kunnen
stellen over het gewenste rijgedag en het onderhoud van het terrein, zoals in het STAB-advies
aangegeven.

Conclusie
69. De beroepen van eisers en eiseres zijn gegrond en de rechtbank vernietigt het bestreden
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besluit 2 voor zover dat betrekking heeft op de rnaatwerkvoorschriften 1 ,2 en 3. De rechtbank
ziet geen aanleiding om een bestuurlijke lus toe te passen, omdat dat'naar het zich laat
aanzien geen doelmatige en efficiënte afdoeningsrvijze zou inhouden gezien de gewijzigde
sitLratie met betrekking tot de verlegde inrit.

70. Orndat de rechtbank de beroepen gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat verlveerder
aan eisers en eiseres het door hen betaalde griffierecht vergoedt.

71. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eisers en eiseres gemaakte
proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten
bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand voor eisers vast
op € I .496,00 ( I punt voor het indienen van het beroepschrift, I punt voor het verschiinen
ter zitting, met een waarde per punt van € 748,00 en een wegingsfactor I ). Verder komen
bepaalde door eisers gestelde deskundigenkosten voor vergoeding in aanrnerking, omdat
deze kosten redelijkerr,vijs zijn gemaakt. Dit betreffen de facturen van Amitec van
2 ju\i2019,1 april 2020 en6 mei2020, wat neerkomt op een vergoeding van € I .277,76.De
overige door eisers gestelde deskundigenkosten in deze procedure komen niet voor
vergoeding in aanmerking, omdat de hiervoor verricltte rverkzaamheden geen verband
houden met de behandeling van het beroep als bedoeld in artikel 8:75 van de Awb maar met
de zienswijze.
Verder stelt de rechtbank de kosten op grond van het Bêsluit proceskosten bestuursrecht
voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand voor eiseres vast op

€ I.870,00 (I punt voor het indienen van het beroepschriÍt, I punt voor het verschijnen ter
zitting,0,5 punt voor het indienen van een schriftelijke 2ienswijze na verslag
deskundigenonderzoek, met een waarde per punt vat^r€748,00 en een wegingsfactor i).
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Beslissing

De rechtbank:
- verklaart het beroep van eisers tegen het bestreden besluit I (SHE 17l4l9)

gegrond;
- vernietigt het bestreden besluit 1;

- verklaart de beroepen van eisers (SHE l911589) en eiseres (SHE 19ll 569) tegen
het bestreden besh.rit 2 gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit 2 voor zover dat ziet op de
maatwerkvoorschriften 1,2 en 3;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van in totaal € 342,00 en € 395,00
aan respectievelijk eisers en eiseres te vergoeden;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eisers en eiseres tot een bedrag
van in totaal respectievelijk C7.831,12 en € 1.870,00.

Deze uitspraak is gedaan door rnr. J. Heijerman, voorzitter, en mr. M.J.H.M. Verhoeven en
mr. G.M. Blanken, leden, in aanwezigheid van mr. A.G.M. Willems, griffier. De uitspraak
is in lret openbaar geschied op 5 augustus 2021.

futn-4^--
griffier

Afschrift verzonden aan partijen op: 1 0 AU6 2021

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep
rvorden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
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BIJLAGE

Ac t iv it e it enb e slu i t rn ilieub eh e e r

Artikel2.l
1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen r.veten dat door het
in rverking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting
nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende
worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde
regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor
zover dit redelijkerrvijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het
milieu als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
(. .);
i. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van stoflrinder;
( .).
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde
lid, maatr.verkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit
besluit niet uitputtencl is geregeld. Deze maatlverkvoorschriften kunnen mecle inhouden dat
de door degene die de inrichting drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten
lvorden beschreven alsmede dat rnetingen, berekeningen of tellingen moeten worden
verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het
derde lid, nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

Artikel 2.1 7

Op grond van artikel 2.17, eerste lid, aanhef en onder a, van het Abm bedraagt het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting
aanlvezige 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, op de gevel van gevoelige gebourven niet meer
dan 50, 45 en 40 dB(A) voor onderscheidenlijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het
maximaalgeluidniveau (LAmax) bedraagt niet meer dan70,65 en 60 dB(A) voor
onderscheidenlijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Artikel 2.20
L In afwijking van de lvaarden, bedoeld in de artikelen2.l7,2.17a,2.l9 danwel2.19a, kan
het bevoegd gezagbij maatr.verkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (Le,.lr) en het maximaal geluidsniveall LRou* vaststellen.
2. HeÍ bevoegd gezagkan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in
de artikelen 2.17,2.\Ja,2.19 dan wel2.l9a, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan
wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische
invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) lvordt
gewaarborgd.
(...)
5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen
in de inrichting lvorden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen
teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen.
6. In afw'ijking van de waarden, bedoeld in de artikelen2.l7,2.17a,2.l9 danwel2.l9a kan
het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting,
anders dan festiviteiten als bedoeld in artikel 2.21, andere waarden voor het
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langtijdgerniddeld beoordelingsniveau (Ln,r-r) en het maximaal geluidsniveau
Larnar vÍtststellen. Het bevoegd gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking
tot de duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de
activiteiten plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de activiteit plaatsvindt.
(.)




