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Datum besluit : 29 september 2016

GEGEVENS LOCATIE

Naam inrichting/locatie : De Steinsetuin

Adres : Steinsedijk 45

Postcode en plaats : 2851LC Haastrecht

Ons kenmerk : 2016012852
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Inleiding

De Steinsetuin is gevestigd aan de Steinsedijk 45 te Haastrecht (gemeente Krimpenerwaard) in een 

landelijke omgeving. Op de inrichting De Steinsetuin gelegen op het perceel Steinsedijk 45 in 

Haastrecht is het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing. Het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied (voormalige gemeente Vlist) bevat specifieke voorwaarden voor 

het gebruik van dit terrein. In aanvulling daarop worden  maatwerkvoorschriften opgelegd om te 

zorgen dat de handhaving van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit uitvoerbaar is.

Het maatwerk is opgesteld naar aanleiding van een akoestische rapportage dat is opgesteld in 

opdracht van De Steinsetuin. Dit onderzoek van H.G.I. (nr. 29.778, d.d. 17 augustus 2015) hoort bij de 

ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan.

Het besluit voor het opleggen van een maatwerkvoorschrift is genomen op 17 februari 2016 (kenmerk 

2016012852) en verzonden. Het besluit is op 23 februari 2016 bekend gemaakt door middel van een 

publicatie in Het Kontakt. Hierop zijn twee bezwaren ingediend. 

Naar aanleiding van bezwaarschriften van de heer en SRK Rechtsbijstand (namens de 

) is de Onafhankelijke Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente 

Krimpenerwaard bijeengekomen op 7 juli 2016. Tijdens de zitting is door de heer  

aangegeven dat het onderzoek van H.G.I. niet, zoals door de ODMH geïnterpreteerd, de 

representatieve bedrijfssituatie beschrijft maar de maximaal mogelijke bedrijfssituatie welke in de 

praktijk nooit zal voorkomen. Naar aanleiding van deze opmerking is door de Omgevingsdienst een 

aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting in de representatieve 

bedrijfssituatie. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in “Akoestisch onderzoek De 

Steinsetuin” d.d. augustus 2016 ref. 2016060792. Naar aanleiding hiervan wordt het maatwerkbesluit 

van 17 februari 2016 aangepast.

Het bedrijf wordt aangemerkt als type-B inrichting zoals bedoeld in artikel 1.2 van het 

Activiteitenbesluit. Type B inrichtingen vallen in zijn geheel onder het Activiteitenbesluit en hebben 

geen milieuvergunning nodig.

Het is mogelijk om de (algemene) artikelen van het Activiteitenbesluit aan te passen of voorschriften 

toe te voegen door het opleggen van maatwerkvoorschriften. Op grond van artikel 2.20 lid 5 van het 

Activiteitenbesluit worden aan De Steinsetuin maatwerkvoorschriften ten aanzien van geluid opgelegd. 

De maatwerkvoorschriften gelden aanvullend op de waarden uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. 

Onder het kopje ‘Overwegingen’ volgt een verdere (technische) uitwerking.

Hieronder gaan wij nader in op de reden om voor het onderwerp geluid maatwerkvoorschriften op te 

leggen.

Procedure

Voor de voorbereiding van het besluit is de procedure als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Algemene 

wet bestuursrecht gevolgd.

Overwegingen

Wettelijk kader

De geluidsvoorschriften die voor dit bedrijf van toepassing zijn, zijn opgenomen in artikel 2.17 lid 1 van 

het Activiteitenbesluit. Artikel 2.20 lid 5 geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om technische 

maatregelen en gedragsregels voor te schrijven in de vorm van maatwerk.
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Bedrijfssituaties

Uit de rapportages van H.G.I. en de ODMH blijkt dat binnen de Steinsetuin verschillende 

bedrijfssituaties voor kunnen komen, te weten:

1. De situatie zoals beschreven in de rapportage van H.G.I. Dit betreft de maximaal mogelijke 

bedrijfssituatie waarbij aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan;

2. De bedrijfssituatie tijdens Trouwceremonies op het terrein van de Steinsetuin zoals beschreven in 

de rapportage van 19 februari 2016 “Trouwlocatie, locatiegeluidsinstallatie en bedrijfswoning van 

”;

3. De bedrijfssituatie, zoals beschreven in de rapportage van de ODMH, waarbij tijdens feesten en 

partijen in zowel de Boomgaard als in het Theehuis muziek, anders dan achtergrondmuziek, ten 

gehore wordt gebracht;

4. De bedrijfssituatie, zoals beschreven in de rapportage van de ODMH, waarbij alleen 

achtergrondmuziek ten gehore wordt gebracht in de Boomgaard en het Theehuis.

1. Maximaal mogelijke bedrijfssituatie

De maximaal mogelijke bedrijfssituatie is beschreven in de rapportage van H.G.I. Omdat deze 

rapportage onderdeel is van de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan en van de melding 

voor het Activiteitenbesluit d.d. 1 april 2016, zijn voor deze maximale bedrijfssituatie voorwaarden

opgenomen ten einde aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit te kunnen voldoen. De 

voorwaarden betreffen:

• De Boomgaard;

o Het maximale equivalente geluidsniveau in de grote zaal is niet hoger dan 114 dB(A) 

in de dag-, 109 dB(A) in de avond- en 102 dB(A) in de nachtperiode, en

o De deuren en ramen in de Boomgaard dienen, behalve voor het doorlaten van 

personen, gesloten te blijven;

• Het Theehuis;

o Het maximale equivalente geluidsniveau in de zaal is niet hoger dan 96 dB(A) in de 

dag-, 91 dB(A) in de avond- en 84 dB(A) in de nachtperiode, en

o De deuren en ramen in het Theehuis dienen, behalve voor het doorlaten van 

personen, gesloten te blijven.

2. Trouwceremonies op het buitenterrein Steinsetuin

De rapportage van 19 februari 2016 geeft geen aanleiding tot het opleggen van maatwerk voor deze 

bedrijfssituatie.

3. Feesten en partijen

Uit de rapportage van de ODMH blijkt dat het bedrijf tijdens feesten en partijen, onder voorwaarden, 

kan voldoen aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit. De voorwaarden zijn opgenomen als 

maatwerkvoorschriften en betreffen:

• In de Boomgaard;

o Het equivalente geluidsniveau in de grote zaal is niet hoger dan 96 dB(A). Deze 

waarde is ingesteld op een display welke verbonden is met een microfoon. Op het 

moment dat het geluidsniveau boven de 96 dB(A) uitkomt geeft het display de waarde 

in rood weer;

o De deur in de westgevel (zie figuur 1 in bijlage 1 van dit besluit) van de Boomgaard is 

tijdens feesten en partijen altijd gesloten;

• In het Theehuis;

o Het equivalente geluidsniveau in de zaal is niet hoger dan 82 dB(A);

o De deur in de noordgevel (zie figuur 2 in bijlage 1 van dit besluit) van het Theehuis is 

tijdens feesten en partijen altijd gesloten.
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4. Achtergrondmuziek

Uit de rapportage van de ODMH blijkt dat het bedrijf ook tijdens het ten gehore brengen van alleen 

achtergrondmuziek (ten hoogte 75 dB(A)), onder voorwaarden, kan voldoen aan de normstelling uit 

het Activiteitenbesluit. De voorwaarden zijn opgenomen als maatwerkvoorschriften en betreffen:

• In de Boomgaard;

o Het equivalente geluidsniveau in de grote zaal is niet hoger dan 75 dB(A);

• In het Theehuis;

o Het equivalente geluidsniveau in de zaal is niet hoger dan 75 dB(A);

o De deur in de noordgevel (zie figuur 2 in bijlage 1 van dit besluit) van het Theehuis 

dient in de nachtperiode (van 23:00 uur tot 07:00 uur) gesloten te zijn.

Beoordeling muziekgeluid algemeen

Bij het toepassen van de methode van beoordeling van muziekgeluid overeenkomstig de Handleiding 

meten en rekenen industrielawaai (verder HMRI) blijkt dat het ten gehore brengen van versterkte 

muziek snel leidt tot overschrijding van de norm omdat in de toetsing:

− Geen bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast;

− Indien sprake is van hoorbaar muziekgeluid een toeslag (K3) van 10 dB op het gemeten 

geluidsniveau toegepast dient te worden.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard concludeert dat het 

opleggen van maatwerkvoorschriften nodig is ter bescherming van het milieu.

Gelet op het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht leggen wij de

volgende maatwerkvoorschriften op:

Maatwerkvoorschrift 1

Tijdens het ten gehore brengen van versterkt muziekgeluid tijdens feesten en partijen (hoger dan 75 

dB(A)) dienen de deuren in de westgevel van de Boomgaard (deur 1 in figuur 1 van bijlage 1) en in de 

noordgevel van het Theehuis (deur 6 in figuur 2 van bijlage 1) te allen tijde gesloten te blijven.

Maatwerkvoorschrift 2

Het ten gehore brengen van versterkt muziekgeluid in de Boomgaard is toegestaan indien het 

equivalent geluidsniveau in de grote zaal niet hoger is dan 114 dB(A) in de dag-, 109 dB(A) in de 

avond- en 102 dB(A) in de nachtperiode. Indien het equivalent geluidsniveau meer bedraagt dan 96 

dB(A) in de grote zaal van de Boomgaard dienen alle ramen en deuren gesloten te blijven, behalve 

voor het direct doorlaten van personen.

Maatwerkvoorschrift 3

Het ten gehore brengen van versterkt muziekgeluid in het Theehuis is toegestaan indien het 

equivalent geluidsniveau in de zaal niet hoger is dan 96 dB(A) in de dag-, 91 dB(A) in de avond- en 84 

dB(A) in de nachtperiode. Indien het equivalent geluidsniveau meer bedraagt dan 82 dB(A) in het 

Theehuis dienen alle ramen en deuren gesloten te blijven, behalve voor het direct doorlaten van 

personen.

Maatwerkvoorschrift 4

In de nachtperiode (tussen 23:00 uur en 07:00 uur) dient de deur in de noordgevel van het Theehuis 

(deur 6 in figuur 2 van bijlage 1) gesloten te blijven tijdens het ten gehore brengen van zowel versterkt 

muziekgeluid als achtergrondmuziek.
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Wij maken u er op attent dat het naleven van deze voorschriften niet inhoudt, dat hiermee tevens is 

voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. zijn gesteld. 

Gouda,

burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard

namens dezen,

directeur Omgevingsdienst Midden-Holland, 

A. Mutter

Dit document is digitaal vastgesteld. Er staat daarom geen handtekening onder.

Een afschrift is verzonden aan:
Gemeente Krimpenerwaard, , Postbus 51, 2820 AB, Stolwijk

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit 

een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 

20302, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift moet door u worden ondertekend en bevat ten minste 

uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van het beroep. 

Zo mogelijk stuurt u een kopie van dit besluit mee. 

U kunt ook digitaal beroep instellen. Ga hiervoor naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt. 

Voorlopige voorziening

Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunt u de voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te 

treffen. U kunt alleen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u ook beroep heeft 

ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 

Het verzoek om voorlopige voorziening moet door u worden ondertekend en bevat ten minste uw 

naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van uw verzoek. Zo 

mogelijk stuurt u een kopie van dit besluit en van het beroepschrift mee.

Aan de behandeling van een beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 

verbonden.
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Bijlage 1

Figuur 1: Overzicht van de Boomgaard met de verschillende deuren

Figuur 2: Overzicht van het Theehuis met de verschillende deuren
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