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Geacht heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u aanvullende gronden op ons beroepschrift van 26 april 2006 tegen het besluit van
Burgemeester en Wethouders van Enschede voor het afgeven van een milievergunning voor Go Planet
d.d. 13 maart 2006 (kenmerk Wm2711).
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Een kopie van deze documenten sturen wij u eveneens per gewone post.
Hoogachtend,
Vereniging Behoud Twekkelo

Esther van Andel
Secretaris

Raad van State
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Postbus 20019
2500 AE Den Haag
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BERPOEPSCHRIFT
Geacht College,
Op 26 april 2006 hebben wij beroep ingesteld tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders van Enschede
voor het afgeven van een milieuvergunning d.d. 13 maart 2006 met kenmerk Wm2711.
U hebt onze vereninging tot 26 mei 2006 (kenmerk 200602469/1//M3) de gelegenheid gegeven om de gronden
waarop ons beroep steunt aan te vullen. In het navolgende zullen wij daartoe overgaan.

Gebiedstypering
In onze bedenking welke wij hebben ingediend op het ontwerpbesluit d.d. 12 september 2005 is door ons
aangegeven dat de gemeente de onjuiste gebiedstypering heeft gehanteerd voor de woningen welke in de
omgeving zijn gelegen van de inrichting (Go Planet). In de considerans behorende bij het besluit d.d. 13 maart
2006 (kenmerk Wm 2711) geeft de gemeente aan dat recent geluidsmetingen zijn verricht naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Hierbij wordt gesteld dat het L95 overeenkomt met de gebiedstypering “rustige
woonwijk, weinig verkeer”. In de considerans is geen verwijzing opgenomen naar een akoestische rapportage
waarin de genoemde geluidsmetingen zijn vastgelegd. Hierdoor kan door ons niet worden geverifieerd of de
conclusie van de gemeente juist is. Wij hebben hier ernstige twijfel over. Met name in de nachtelijke uren, in de
periode dat er geen treinen rijden, is er bij de woningen welke in het buitengebied, in de nabijheid van de
inrichting, zijn gelegen sprake van een zeer stille omgeving. Daarom achten wij een gebiedstypering welke
aansluit bij “landelijk gebied” meer op zijn plaats. Mogelijk ligt het referentieniveau in de meest kritische uren,
ongeveer tussen 02:00 en 04:00 uur, onder de 30 dB(A) (de nachtwaarde behorende bij landelijk gebied).
Daarnaast is het bepalen van het referentieniveau een moeilijke aangelegenheid waarbij de metingen over
meerdere dagen, verschillende windrichtingen etc. moeten worden uitgevoerd.

Geluidsniveaus houseparty’s
De gemeente heeft de geluidsvoorschriften behorende bij het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit niet
gewijzigd. In de considerans behorende bij het besluit wordt gesteld dat de gemeente het aanvaardbaar acht dat
voor de incidentele situaties (houseparty’s) de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tot 20 dB boven de
getalswaarde liggen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus die tijdens de representatieve bedrijfssituatie
optreden. Dit is in vergelijking met het ontwerpbesluit een nieuwe redenering. Op geen enkele wijze wordt
onderbouwd waarom dit aanvaardbaar is. Hierbij wordt niet verwezen naar (gemeentelijk)beleid, handreikingen,
richtlijnen en dergelijke. De gemeente creëert hiermee voor zichzelf de ruimte om de houseparty’s te kunnen
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vergunnen. Feitelijk kan worden gesteld dat door de systematiek van de geluidsnormen in principe altijd de
geluidbinnenwaarden voor woningen moeten worden gerespecteerd. Deze zijn voor woningen 35, 30 en 25 dB(A)
voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Nu de gemeente een gevelbelasting van 49 dB(A) vergunt
kan bij een reguliere gevelisolatie van 20 dB een binnenniveau optreden van 29 dB(A) in de nachtperiode. Mede
gezien de aard van het geluid afkomstig van houseparty’s, dit geluid kenmerkt zich door veel energie in de lage
frequenties, zal dit zeker leiden tot slaapverstoring in de nachtperiode.

Treffen akoestische voorzieningen
In de considerans behorende bij het besluit, in samenhang met de brief d.d. 10 maart 2006 met kenmerk
06F0006777BM/be van de gemeente, wordt gesteld dat de inrichting uitsluitend aan de voorschriften kan
voldoen indien:
1. dakisolatie van de VIPP-ruimte op het niveau wordt gebracht zoals gemodelleerd, of;
2. het binnenniveau in de VIPP-ruimte wordt verlaagd, of;
3. er geen houseparty’s worden gehouden.
Ons inziens betekenen de tweede en derde optie dat er geen houseparty’s kunnen worden gehouden. Inzake de
eerste optie kunnen ernstige twijfels worden geuit of deze isolatie is te realiseren. Zoals in genoemde brief wordt
gesteld betekent het aanbrengen van de isolatie een forse investering voor Go Planet . Gezien de overschrijding
van 11 dB en het karakter van housemuziek (zware bastonen) zal een bouwkundig zware isolerende constructie
moeten worden aangebracht. Door de gemeente is niet nagegaan of deze voorzieningen technisch zijn te
realiseren. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat voor het aanbrengen van deze fysiek zware voorzieningen een
bouwvergunning nodig is. Door de gemeente is hierover niets gesteld. Niet duidelijk is of een bouwvergunning
kan worden afgegeven. Daarnaast is het zelfs onduidelijk of de ondernemer voornemens is de betreffende isolatie
te laten aanbrengen. Ons inziens had dit aspect in de aanvraag om vergunning moeten worden meegenomen.
Mogelijkerwijs wordt er nu vergund wat nooit is te realiseren.

EHS
In onze bedenking welke wij hebben ingediend op het ontwerpbesluit d.d. 12 september 2005 is door ons
aangegeven dat Go Planet direct grenst aan een zeer kwetsbare ecologische verbindingszone. Hiermee hebben wij
willen stellen dat de gemeente hiermee rekening dient te houden. In de weerlegging van de bedenkingen gaat de
gemeente volledig voorbij aan dit punt. Ons is overigens niet verzocht om dit punt te verduidelijken.
Er wordt in de milieuvergunning niet ingegaan op de geluidseffecten van de extra geluidsbelasting in de
ecologische verbindingszone. Ten gevolge van het raadsbesluit van 30 januari 2006, vaststelling grens Ecologische
verbindingszone, ligt rekenpunt 2 op de grens van de Ecozone. Het provinciale ruimtelijke beleid (Streekplan
Overijssel 2000) voor de ecologische hoofdstructuur (waarvan ook de verbindingszone expliciet deel uitmaakt) is
gericht op 'het handhaven van rust en het tegengaan van verstoring'. In het nationale milieubeleidsplan (NMP4)
is opgenomen dat akoestische kwaliteit binnen het gebied van de EHS in 2010 niet verslechterd mag zijn ten
opzichte van 2000. De voorziene oprekking van de geluidsniveaus verhoudt zich ons inziens niet met dit
vigerende overheidsbeleid, dat juist gericht is op het verbeteren van de akoestische kwaliteit van deze gebieden.
Het vergunde langetijdgemiddeld beoordelingsniveau op referentiepunt 2, inclusief de toeslag voor muziekgeluid,
bedraagt 46 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Dit betreft hoe dan ook een sterke verslechtering van de
huidige situatie.
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Gezien het vorenstaande is het besluit onvoldoende onderbouwd en gemotiveerd.
Wij verzoeken u derhalve het bestreden besluit te vernietigen.
Hoogachtend,
Vereniging Behoud Twekkelo

Esther van Andel
Secretaris

Willem Meijeringh
Penningmeester

