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

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp
Op 18 juni 2021 (feitelijke datum melding) hebben wij, in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
(hierna ook: het Besluit), een melding ontvangen. Het betreft het plaatsen van een nieuw noodstroomaggregaat 
(NSA) bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASz) gelegen aan de Albert Schweitzerplaats 25 in Dordrecht. 
Bij deze melding is een akoestische rapport ingediend. Het rapport is opgesteld door Sonus en heeft als 
kenmerk 2021017/No.01 d.d. 7 juni 2021 (hierna: het rapport). 

Uit het rapport blijkt dat de inrichting ruimschoots voldoet aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer bij de woningen van derden. Echter blijkt uit het bijbehorende rekenmodel dat ter plaatse van 
het stedelijk Dalton Lyceum de voorkeurswaarde van 50 dB(A) uit artikel 2.17 van het activiteitenbesluit 
milieubeheer wordt overschreden. Om deze reden is maatwerk noodzakelijk. 

Specifieke toelichting maatwerkvoorschriften
Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
(LAr,LT) vaststellen.  

Besluit
Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
besluiten wij om een maatwerkvoorschrift te stellen voor het aspect geluid, onder bepaling dat het bijgevoegde 
maatwerk-voorschrift aanvullend is op het gestelde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
Aan deze beschikking verbinden wij het in de bijlage gevoegde voorschrift.

Procedure
Voorbereidingsprocedure
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. 

Bijlagen
Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken 
vermeld die onderdeel uitmaken van deze maatwerkbeschikking en de stukken die zijn gebruikt voor het 
opstellen van deze beschikking. In bijlage B hebben wij de voorschriften opgenomen. In bijlage C hebben wij de 
procedurele overwegingen opgenomen en in bijlage D de milieuoverwegingen. Al deze bijlagen zijn onderdeel 
van deze beschikking.
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Inwerkingtreding beschikking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt.

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 Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. 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.
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Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
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: 29 juli 2021

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Albert Schweitzer ziekenhuis 
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Bijlage A Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder 
nummer: Z-21-393626.

GEGEVENS EN BESCHEIDEN

Het akoestisch rapport van Sonus met kenmerk 2021017/No.01 d.d. 7 juni 2021 maakt onderdeel uit van deze 
beschikking. Omdat het rapport en deze brief bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en 
niet met de beschikking meegezonden.
 

Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder 
nummer: Z-21-393626.

Geluidvoorschrift

1.
In aanvulling op artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer mag het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau veroorzaakt door activiteiten van de inrichting niet meer bedragen dan 55 dB(A) in de op de 
gevel van het Stedelijk Dalton Lyceum aan de Overkampweg in Dordrecht. Dit voorschrift is enkel van 
toepassing bij het testen van het noodaggregaat van het ziekenhuis en mag ten hoogste 12 keer per jaar 
plaatsvinden. 
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Bijlage C Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder 
nummer: Z-21-393626.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager
Het maatwerk komt voort uit de realisatie van een nieuw noodstroomaggregaat. Het maatwerk is bestemd voor 
de inrichting gelegen aan de Albert Schweitzerplaats 25 te Dordrecht. Het betreft het opleggen van maatwerk-
voorschriften voor het aspect geluid ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Projectbeschrijving
Het project waarvoor maatwerk wordt opgelegd betreft het vastleggen van passende grenswaarden voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het geluidniveau dat 
ten hoogste 12 dagen per jaar mag optreden op de gevel van het Stedelijk Dalton Lyceum.

Procedure
De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Bij deze beschikking is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet
milieubeheer betrokken.

Maatwerk
Op 7 juni 2021 is het akoestisch onderzoek, genoemd in bijlage A, door Sonus opgesteld. Dit onderzoek is door 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid beoordeeld en in orde bevonden. Echter blijkt uit het rapport en 
bijbehorend rekenmodel dat maatwerk noodzakelijk is voor het testen van het noodstroom aggregaat.
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Bijlage D Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder 
nummer: Z-21-393626.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

Overwegingen en motivering

Wettelijk kader
Het ASz valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en wordt gezien als een type B bedrijf. De geldende 
geluidvoorschriften zijn vermeld in afdeling 2.8, artikel 2.17 en verder van het Besluit. 

Omgeving
Het ziekenhuis is gelegen in een drukke omgeving, naast uitvalswegen van meerdere wijken en nabij de 
Rijksweg N3.

Geluidbelasting
Op 7 juni 2021 is het akoestisch onderzoek, genoemd in bijlage A, door Sonus opgesteld. Dit onderzoek is door 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid beoordeeld en in orde bevonden. Echter blijkt uit het rapport en 
bijbehorend rekenmodel dat niet is getoetst aan de optredende geluidbelasting op het Stedelijk Dalton Lyceum. 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de geldende richtlijnen. De eindsituatie ter plaatse van de 
inrichting is in voldoende mate vastgelegd. Ambtshalve is berekend dat in de incidentele bedrijfssituatie (het 12 
keer per jaar proefdraaien van het noodstroomaggregaat) de standaard grenswaarde voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau in de dagperiode uit het Activiteitenbesluit wordt overschreden bij het Stedelijk Dalton 
Lyceum. 

Uit het rapport blijkt dat het nieuwe noodstroomaggregaat ten hoogste 12 keer per jaar getest wordt. Gezien het 
belang van het testen achten wij de overschrijding van 12 keer per jaar acceptabel.

Conclusie
Het voorgaande geeft ons aanleiding tot het stellen van een maatwerkvoorschrift voor wat betreft het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De drijver van de inrichting dient zich te houden aan het 
maatwerkvoorschrift. Het maatwerk is aanvullend op de artikelen zoals opgenomen in artikel 2.17 van het 
activiteitenbesluit milieubeheer




