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B E S C H I K K I N G
Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht.

Onderwerp
Op 13 april 2021 (feitelijke datum melding: 18 mei 2021) hebben wij van ERP Trading BV een melding ontvangen in 
het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding is voor een verandering van de inrichting, bestaande uit 
de bouw van een nieuwe loods met inpandige kantoorruimten gelegen aan de Veerweg 65 te Hendrik-Ido-Ambacht. 
ERP Trading BV. is een maritiem dienstverlener.

Bij de melding is het door Rho Adviseurs opgestelde akoestisch rapport "Akoestisch onderzoek ERP Trading BV-
Geluidaspecten nieuw te bouwen bedrijfspand" in verband met de melding Activiteitenbesluit" met kenmerk 20190650 
d.d. 30 april 2019 gevoegd. Dit rapport is beoordeeld en in orde bevonden.

Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat de inrichting na verandering niet meer kan voldoen aan de eisen van het 
maatwerkbesluit van 22 juni 2015 met Kenmerk: 2015016934. In dit rapport is gevraagd om aanpassing van deze 
maatwerkvoorschriften uit juni 2015.

Wettelijk kader
De inrichting is aangemerkt als een inrichting type B zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit. De inrichting is gelegen 
op het gezoneerde industrieterrein "Aan de Noord" in Hendrik-Ido-Ambacht. Rondom het industrieterrein is een 
geluidzone vastgesteld. Tevens is in het bestemmingsplan de geluidruimteverdeling op "Aan de Noord" juridisch 
geregeld.

Op grond van artikel 2.20, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, kan het bevoegd gezag bij 
maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal 
geluidsniveau (LAmax) vaststellen.

Voor ERP Trading BV is in 2015 een maatwerkvoorschrift vastgesteld. Dit maatwerkvoorschrift was gebaseerd op het 
akoestisch onderzoek “Akoestisch onderzoek (prognose) locatie Erp Trading BV. aan de Veerweg 65 te Hendrik-Ido-
Ambacht. Dit in het kader van een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer en een verzoek ter 
vaststelling van een maatwerkvoorschrift voor geluid in de zin van dit besluit”, projectnummer S201404, d.d. mei 2015 
(versie 03a).
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Besluit
Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten
wij om maatwerkvoorschriften te stellen voor het aspect geluid, onder bepaling dat:

I. de bijgevoegde maatwerkvoorschriften aanvullend zijn op het gestelde in artikel 2.17 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer;

II. aan deze beschikking de in de bijlage gevoegde voorschriften zijn verbonden;
III. het besluit van 22 juni 2015 met kenmerk: 2015016934 tot het verlenen van maatwerk met voorschriften 

wordt ingetrokken.

Procedure
Voorbereiding
De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
volgens paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moet worden gevolgd. De 
beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. “De reguliere voorbereidingsprocedure” van de Wabo.

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 
binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een 
handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar. Op de 
enveloppe en in het bezwaarschrift moet duidelijk worden vermeld: "Bezwaarschrift".

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een  
bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking 
treedt, dan kan een belanghebbende, die een  bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam) verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht 
geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.



Zaaknummer: Z-21-393541

Kenmerk: D-21-2162343

3

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,
namens dezen,

Unit Omgevingskwaliteit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 29 juli 2021
Verzenddatum: 2 augustus 2021

Kopie:  -  ERP Trading B.V.;
-  gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
-  Intern: Unit OKW.

Bijlage:
-  Bijlage A: motivering en overwegingen;
-  Bijlage B: maatwerkvoorschriften.
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Bijlage A Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die geregistreerd is onder 
nummer: Z-21-393541

Motivering en overwegingen
ERP Trading BV is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "Aan de Noord" in Hendrik-Ido-Ambacht. Rondom het 
industrieterrein is een geluidzone vastgesteld. Ook is in het bestemmingsplan de geluidruimteverdeling op het 
industrieterrein "Aan de Noord" juridisch geregeld. Uit artikel 2.17 lid 2 van het Activiteitenbesluit volgt dat, voor wat 
betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT, de inrichting op 50 meter afstand niet meer dan 50 dB(A) 
mag veroorzaken. Dit geldt ook bij woningen binnen 50 meter van de grens van de inrichting. Op grond van artikel 
2.20 lid 1 kunnen wij als bevoegd gezag door middel van een maatwerkvoorschrift andere waarden voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax vaststellen.

Omgeving
De inrichting is gelegen aan de Veerweg 65, op industrieterrein "Aan de Noord". De dichtstbijzijnde woningen van 
derden, buiten het industrieterrein, zijn op ruim 300 meter gelegen van de grens van de inrichting.

Geluidsbelasting
Door Rho adviseurs is een akoestisch onderzoek, met kenmerk 20190650 d.d. 30 april 2019, uitgevoerd. Het rapport 
is beoordeeld en in orde bevonden.
De geluidbelasting wordt veroorzaakt door de op- en overslag van bruikbare metalen en voorwerpen. Hierbij worden 
diverse metaalbewerkingen zoals lassen, slijpen en branden uitgevoerd. Ook zijn er diverse transportbewegingen met 
vrachtwagens en wordt er verladen via een kraanschip. De activiteiten kunnen het gehele etmaal plaatsvinden, doch 
vinden deze voornamelijk gedurende de dag periode, tussen 07.00 - 19.00 uur, plaats.
Uit het onderzoek blijkt dat ERP Trading BV niet kan voldoen aan de grenswaarden uit het maatwerkvoorschrift uit 
2015, maar wel past binnen de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en de op grond van het bestemmingsplan 
beschikbare geluidruimte. 
Door de nu geldende maatwerkvoorschriften op enkele rekenpunten iets te verruimen dan wel te verminderen wordt 
de door ERP gewenste bedrijfsvoering mogelijk gemaakt.

Maximale geluidsniveaus
De voorschriften met betrekking tot het maximale geluidsniveau, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit, gelden 
op de gevels van gevoelige gebouwen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de inrichting ter plaatse van de gevels 
van gevoelige gebouwen kan voldoen aan de standaard voorschriften voor het maximale geluidsniveau. Het stellen 
van maatwerkvoorschriften voor het maximale geluidsniveau is derhalve niet noodzakelijk.

Conclusie
Het voorgaande geeft ons aanleiding tot het aanpassen van het huidige maatwerkvoorschrift op een aantal punten. 
Derhalve verbinden wij met betrekking tot het aspect geluid een maatwerkvoorschrift aan de inrichting.
De drijver van de inrichting dient zich te houden aan het maatwerkvoorschriften. De voorschriften zoals opgenomen in 
artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit blijven voor het overige onverminderd van kracht.
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Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die geregistreerd is onder 
nummer: Z-21-393541

Maatwerkvoorschriften

1. Geluid

1.1

In afwijking van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
(LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid 
van de inrichting niet meer bedragen dan aangegeven in onderstaande tabel 1:

Tabel 1

Identificatie Omschrijving Hoogte

(m)

Dag Avond Nacht

1007_A Erp: 50 m afstand loc. Veerweg 65 zuid 5 50 44 40

1008_A Erp: 50 m afstand loc. Veerweg 65 zuid 5 57 48 45

1009_A Erp: 50 m afstand loc. Veerweg 65 west 5 59 52 48

1010_A Erp: 50 m afstand loc. Veerweg 65 west 5 62 52 48

S-025 (55)_A Veersedijk 10a woning 5 44 37 33
S-026 (59)_A Veersedijk 34,36,38 5 44 36 31
S-027 (56)_A Onderdijk 126,128 5 37 30 25
S-042 (56)_A Onderdijk 124 5 37 29 24
Ligging toetspunten, zie tekeningen
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Ligging toetspunten:




