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Geachte heer Derksen,
Naar aanleiding van uw verzoek om een geluidsontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) van de gemeente Barendrecht, voor de reconstructie van de rotonde op de Tuindersweg en het
opnieuw asfalteren van het gebied in de nabijheid van de rotonde (o.a. nabijgelegen tankstation) delen
wij u het volgende mee.
Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, is het
verboden om geluidshinder naar de omgeving te veroorzaken. De werkzaamheden zoals beschreven
in uw aanvraag worden mogelijk gedeeltelijk in de avond uitgevoerd, voor maximaal 7 avonden in de
periode van 9 september tot en met 30 september en hebben een bepaalde geluidsproductie tot
gevolg voor de omwonenden in de directe omgeving van de rotonde, wat tot geluidshinder kan leiden.
Overwegingen

Op 19 juni 2019 hebben wij uw aanvraag voor een geluidsontheffing van de APV, het werkbestek en
de planning van de uit te voeren werkzaamheden ontvangen. Op basis van deze gegevens zijn de
volgende overwegingen gemaakt.
Vanwege het bereikbaar houden van het tankstation worden de werkzaamheden mogelijk in de
avondperiode uitgevoerd.
Besluit op grond van de APV

Gelet op de APV en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben wij met betrekking tot de uitvoering
van de werkzaamheden, op grond van artikel 4:6, 2e lid, uit de APV besloten:
1. het asfalteren van de wegen cq. de inrit van het tankstation en de hierbij behorende
werkzaamheden KWS infra bv ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 4:6, 1e lid van
de APV. De ontheffing wordt verleend voor de periode van 9 september tot en met 30 september
en voor maximaal 7 avonden.
2. aan de ontheffing de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in bijlage 1 behorend bij
deze ontheffing. Deze voorschriften moeten worden nageleefd.
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Leges

Voor het verlenen van deze ontheffing bent u een bedrag van€ 390,00 aan leges verschuldigd (conform
hoofdstuk 9, nummer 3.9.2 van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019). Dit
bedrag wordt u binnenkort in rekening gebracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

N. Waterings
Beleidsmedewerker geluid
De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om tegen dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift
moet worden ingediend (schriftelijk en gemotiveerd), binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit, bij het college
van burgemeester en wethouders (postbus 501, 2990 EA Barendrecht).
Leges: € 390,00
Boeknummer: 672301 /34427
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Bijlage 1: Voorschriften behorende bij de APV ontheffing
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De ontheffing wordt u verleend onder de volgende voorschriften:
1.
Algemeen
1.1 Deze ontheffing dient op de uitvoeringslocatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn.
1.2 Wij verlenen u ontheffing van 9 september 2019 tot en met 30 september 2019 voor uitsluitend
de avondperiode (19.00-23.00u) voor maximaal 7 avonden, bij een nieuwe aanvraag zullen wij
deze opnieuw beoordelen en eventuele klachten afwegen.
1.3 Wanneer de 7 avonden waarop u de werkzaamheden gaat uitvoeren duidelijk zijn, maakt u dit
via een e-mail aan BOA@Barendrecht.nl kenbaar aan de Gemeente Barendrecht.
1.4 U doet er alles aan om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken (b.v. geen
muziek, schreeuwende mensen, toeteren zonder calamiteit).
2.
Wijzigingen/calamiteiten
2.1 Indien er door omstandigheden wijzigingen zijn in de uitvoerdatum(s) dient u ons dit ruim van
tevoren te laten weten. Als dit voorkomt, dan zendt u ons een aangepaste planning toe, gericht
aan de afdeling Toezicht en handhaving van de gemeente Barendrecht via
BOA@Barendrecht.nl.
2.2 Indien zich een calamiteit voordoet, dan dient u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te
brengen van de calamiteit en meldt u ons de daaruit voortkomende, eventueel reeds
uitgevoerde werkzaamheden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Toezicht en
handhaving van de gemeente Barendrecht.
Communicatie

3.

3.1 Bewoners van de eerstelijns woningen langs de Gebroken Meeldijk dienen de week voor de
uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk in kennis gesteld te worden van de
werkzaamheden met uitvoerdatum(s) en tijden.
3.2 Direct omwonenden dienen de mogelijkheid te krijgen om telefonisch melding te doen van
eventuele hinder. Dit kan ook via de KWS app.
3.3 De ontheffingshouder meldt de werkzaamheden bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst
Rijnmond via meldkamer@dcmr.nl.

4.
Geluidhinder
4.1 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden moet zoveel mogelijk geluidsarme apparatuur
gebruikt worden volgens de best beschikbare technieken (BBT).

4.2 Het genoemde tijdelijke depot en andere opslaglocaties moeten zo ver mogelijk van de
woningen worden gesitueerd.

5.
Lichthinder
5.1 De voor de werkzaamheden gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgesteld dan wel zijn
afgeschermd dat er geen directe lichtstraling bij woningen van derden kan optreden;

5.2 Het directe licht van schijnwerpers mag niet op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken
van woningen van derden invallen. Zo nodig moeten de lichtbronnen worden afgeschermd.
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