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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 Dordrecht.

Onderwerp
Op 9 maart 2020 hebben wij van Livit Orthopedie B.V. (hierna Livit) een melding ontvangen in het kader van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze melding is geregistreerd onder zaaknummer Z-21-391120.

De melding betreft het oprichten van een inrichting aan de Merwedestraat 48K, 48L en 48M te Dordrecht. Het bedrijf 
houdt zich bezig met het vervaardigen van orthopedische hulpmiddelen. De inrichting is gelegen op het ingevolge de 
Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein "De Staart". Bij de melding is een akoestisch onderzoek gevoegd. Dit 
betreft het door Rho Adviseurs opgestelde akoestisch rapport "Dordrecht; Livit Orthopedie BV, Merwedestraat 48; 
Onderzoek industrielawaai" d.d. 12 februari 2020 met kenmerk 44002587.20200049. Bij de melding was tevens een 
verzoek tot het opleggen van maatwerk opgenomen. Dit verzoek zal voortkomen uit de voorwaarde die wij aan de 
omgevingsvergunning voor Merwedestraat 48 hebben verbonden om aan elk individueel bedrijf op het "Lips-terrein" 
maatwerk op te leggen. Het verzoek om maatwerk is geregistreerd onder zaaknummer Z-21-394848. 
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) en 
het maximaal geluidsniveau (LAmax) vaststellen. In het kader van een doelmatig beheer van de geluidsruimte van de 
zone, zoals ook in het bestemmingsplan van "De Staart" is verankerd, achten wij het noodzakelijk voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) maatwerkvoorschriften op te leggen.

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. 

Motivering en overwegingen maatwerkvoorschriften

Wettelijk kader
De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein "De Staart" in Dordrecht. Rondom het industrieterrein is 
een geluidzone vastgesteld. Ook is in het bestemmingsplan de geluidruimteverdeling op "De Staart" juridisch 
geregeld. Uit artikel 2.17 lid 2 van het Activiteitenbesluit volgt voor wat betreft het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau dat de inrichting op 50 meter afstand niet meer dan LAr,LT = 50 dB(A) mag veroorzaken, dit geldt 
ook voor woningen binnen 50 meter van de grens van de inrichting. Op grond van artikel 2.20 lid 1 kunnen wij als 
bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
vaststellen.
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Omgeving
De inrichting is gevestigd aan de Merwedestraat 48K, 48L en 48M te Dordrecht, op het "Lips-terrein". De gebouwen 
van Lips zijn inmiddels gesloopt en op de locatie zijn diverse nieuwe bedrijfshallen gerealiseerd, waaronder de hal 
waarin Livit gevestigd is. De dichtstbijzijnde woningen van derden zijn gelegen aan de zuidzijde van de 
Merwedestraat, op circa 36 meter van het "Lips-terrein" waar de inrichting op is gelegen.

Geluidbelasting
Door Rho Adviseurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden. Naast 
het akoestisch onderzoek voor Livit heeft Rho Adviseurs ook een akoestisch onderzoek voor het gehele "Lips-terrein" 
uitgevoerd, waarbij rekening gehouden is met de toekomstige invulling van de nieuwe bedrijfshallen.
Uit het onderzoek blijkt dat Livit ruimschoots kan voldoen aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. 
Verder blijkt uit het onderzoek voor het gehele "Lips-terrein" dat de beoogde invulling van het "Lips-terrein" in 
redelijkheid past binnen de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en de op grond van het bestemmingsplan 
beschikbare geluidruimte. Om te borgen dat voor de beoogde toekomstige invulling van de bedrijfshallen voldoende 
geluidruimte beschikbaar blijft en te voorkomen dat grenswaarden uit de Wet geluidhinder worden overschreden, 
achten wij het noodzakelijk voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) maatwerkvoorschriften op te 
leggen. Door de adviseur is het rekenmodel behorende bij het akoestisch onderzoek aan ons verstrekt. Dit 
rekenmodel is ingepast in het actuele rekenmodel van "De Staart", waarbij tevens rekening gehouden is met de 
andere ontwikkelingen op het "Lips-terrein". Doordat de omgeving (gebouwen) in het actuele rekenmodel op enkele 
punten afwijkt van het door Rho gebruikte rekenmodel, wijkt de geluidbelasting op enkele rekenpunten af van de 
geluidbelasting die door Rho gerapporteerd is. De in voorschrift 1 opgenomen grenswaarden zijn gebaseerd op de in 
de rapportage opgenomen geluidbronnen, zodat de aangevraagde activiteiten gerespecteerd worden. De inrichting 
wordt als gevolg van de maatwerkvoorschriften niet in haar bedrijfsvoering belemmerd.

Conclusie
Het voorgaande geeft ons aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Derhalve zullen wij met betrekking tot 
het aspect geluid maatwerkvoorschriften aan de inrichting verbinden. De drijver van de inrichting dient zich te houden 
aan de maatwerkvoorschriften. De overige voorschriften zoals opgenomen in artikel 2.17 van het Besluit blijven 
onverminderd van kracht. 

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 aan het aspect geluid, onder bepaling dat:
- De bijgevoegde maatwerkvoorschriften aanvullend zijn op het gestelde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer.
Aan deze beschikking verbinden wij de in de bijlage gevoegde voorschriften. 

Toelichting over de geldigheid van de beschikking
De afgegeven beschikking geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat het aan de 
beschikking verbonden voorschrift worden nageleefd.
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Rechtsbescherming
De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door toezending aan de aanvrager. De dag na de bekendmaking 
treedt de beschikking in werking.

Bezwaar
Een ieder kan bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden
door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8,
3300 AA, Dordrecht.
Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de verzending van deze
beschikking. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Heeft de aanvrager of ieder andere belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking te 
laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening 
daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

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 Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 20 september 2021
Verzonden op: 21 september2021

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Rho adviseurs 
- gemeente Dordrecht 
- Livit Orthopedie
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Bijlage 1 Maatwerkvoorschriften
1. Geluid
1.1
In afwijking van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit 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:

Vergunningspunt Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau

Omschrijving Rijksdriehoekscoördinaten Hoogte 07:00 -
19:00 uur

19:00 -
23:00 uur

23:00 -
07:00 uur

X Y [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

S_09  Merwedestraat 
129-137

107194,51 425801,10 5 36,9 - -

S_10  Merwedestraat 
139 t/m 151

107241,69 425785,03 5 34,2 - -

Li - 50m N (circa 50 
meter Noord)

107240,96 425992,11 5 30,3 - -

Li - 50m O (circa 50 
meter Oost)

107343,72 425808,84 5 18,3 - -

Li - 50m W (circa 50 
meter West)

107155,22 425851,35 5 36,4 - -

De ligging van de vergunningspunten is weergegeven in figuur 1.
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Figuur 1




