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Geachte heer/mevrouw,
Op 2 juli 2015 verzonden wij u een brief met kenmerk UM1503471. In deze brief geven wij
aan dat wij van plan zijn om voor de inrichting aan de Pompstraat 10 te Steenbergen
maatwerkvoorschriften op te leggen. In deze brief treft u ons definitieve besluit aan.
Geen zienswijze ontvangen
U heeft tot en met 17 juli 2015 de gelegenheid gehad om zienswijzen in te dienen tegen
ons voornemen. Binnen deze termijn hebben wij geen zienswijze van u mogen ontvangen.
Overwegingen
In artikel 2.20, lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is het volgende opgenomen:
“Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen
in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen
teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen.”
U heeft aangegeven dat u een hoger geluidsniveau voor uw bedrijfsvoering wenselijk vindt.
Echter uit het door u aangeleverde akoestisch onderzoek rapport blijkt dat in de
maatgevende periode, de nacht, slechts 75 dB(A) binnen uw inrichting ten gehore gebracht
mag worden teneinde te voldoen aan de norm van muziekgeluid op de gevel van de
dichtstbijzijnde woning van derden.
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Omdat ten aanzien van de voorgaande bedrijfsvoering klachten zijn geweest ten aanzien
van muziekgeluidsoverlast die door metingen worden gestaafd (op 14 november 2014 en
in de nacht van 22 op 23 november 2014), hebben wij besloten een technische voorziening
(een geluidsbegrenzer) voor te schrijven die wordt begrensd op het toegestane
geluidsniveau van 75 dB(A) in de nachtperiode. Met dit geluidsniveau wordt voldaan aan
de norm van muziekgeluid op de gevel van de dichtstbijzijnde woning van 30 dB(A).
Indien een hoger niveau is gewenst, kan dit alleen na het treffen van voorzieningen.
Middels een goedgekeurd akoestisch onderzoek waarin de uitgevoerde voorzieningen zijn
meegenomen, kunt u dan verzoeken om de begrenzer opnieuw af te stellen op het dan
toegestane geluidsniveau.
Besluit
Wij besluiten om onderstaand maatwerkvoorschrift, op grond van artikel 2.20, lid 5
Activiteitenbesluit milieubeheer, vast te stellen voor de inrichting aan de Pompstraat 10 te
Steenbergen.

“Maatwerkvoorschrift geluid
1. Om aan de normstelling van tabel 2.17a van voorschrift 2.17, lid 1 te kunnen
voldoen, dient in de inrichting een door het bevoegd gezag afgestelde en
verzegelde geluidsbegrenzer aanwezig te zijn die is aangesloten op de in de
inrichting aanwezige muziekinstallatie. Het geluidsniveau van de begrenzer
bedraagt 75 dB(A), de maatgevende waarde voor de nachtperiode.
2. Muziekgeluid mag slechts ten gehore gebracht worden middels de
geluidsinstallatie die is aangesloten op de geluidsbegrenzer.
3. Indien door de exploitant, met behulp van een geluidmeting, wordt aangetoond, dat
na het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen bij een hoger equivalent
muziekgeluidniveau in de inrichting het grenswaarden voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau uit het eerste lid van artikel 2.17 uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer niet worden overschreden, kan, vanwege het bevoegde gezag, de in
maatwerkvoorschrift 1 genoemde automatische geluidbegrenzer, overeenkomstig
de resultaten van de geluidmeting, opnieuw worden ingeregeld. Van deze
inregeling dient een register bijgehouden te worden.
4. Bij het ten gehore brengen van muziek moeten de te openen ramen en deuren
gesloten worden gehouden, uitgezonderd het onmiddellijk doorlaten van personen
en/of goederen.”
Afspraak
Voor het inregelen van de geluidsbegrenzer wordt binnenkort met u contact
opgenomen door een medewerker van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Deze persoon is door ons gemandateerd
om deze werkzaamheden uit te voeren.
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Tot slot
Voor nadere informatie kunt u maandag, dinsdag, donderdag of vrijdagmorgen contact
opnemen met mevrouw A.C, Ferket-van Ooi.
Dit kan via telefoonnummer: 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen

Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de
bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-WestBrabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
In het beroepschrift moet u vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening,
het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie
over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.
Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden,
waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.
Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een
spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige
voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-WestBrabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda). Ook aan dit verzoek zijn
kosten (griffierechten) verbonden.
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