Gemeente Nederweert
Tav dhr. H. Laveaux en mw. L. Lanssen
Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert

Nederweert, vrijdag 15 maart 2019

Geachte heer Laveaux en mevrouw Janssen, beste Hugo en Loes,

Hierbij dienen wij onze onderbouwing en invulling in hoe wij als Restaurant Diverso gaan voldoen
aan gestelde geluidnormen uit Activiteitenbesluit. Met deze documentatie vragen wij
maatwerkvoorschriften aan voor 2 appartementen die dichtst bij het terras liggen, betreffende de
overschrijdingen op 04, 05, 06a, 06b.
In bijgevoegd akoestisch rapport vind je de maatregelen, die enerzijds reeds uitgevoerd zijn en
anderzijds uitgevoerd worden nadat afspraken met Gemeente Nederweert gemaakt zijn.
Op 18 januari jl heeft een gesprek tussen ons plaatsgevonden. Aansluitend is een overzicht van
actiepunten gedeeld. Hieronder vind je de actiepunten aangevuld met reactie.
1. Diverso kijkt na of voorgenomen uitvoering van de aanzuiging en afblaas in overeenstemming is
met vergunningen/meldingen/onderzoeken en brengt dit zo nodig in overeenstemming.
a. Bouwkundig (indien andere uitvoering dan vergund --à voorleggen aan gemeente).
Bouwkundige aanpassingen zijn op 15 januari 2019 en op dinsdag 12 februari uitgevoerd.
Openstaande punt van verleende vergunning OV 20170192: opzetstuk onder deflector in zelfde
kleur coaten. Dit wordt uitgevoerd bij warmer weer vanwege eigenschappen coating.
b. Akoestisch : wel of niet demper in aanzuiging.
Na extern overleg door Paul Jacobs is gebleken dat er geen geluiddemper nodig is in de aanzuiging.
c. Is verplichte geurfilter (activiteitenbesluit) aanwezig?
14/2/2019 verzoek ingediend met technische eigenschappen deflector. Dit is afgewezen. Graag
ontvangen hier nog een toelichting over. Brief ontvangen dat op andere manier voldaan moet
worden aan activiteitenbesluit/milieu/geurhinder voor 1 juni 2019.
2. Het akoestisch onderzoek wordt gecheckt (en zo nodig aangepast) op:
a. Terrasbezetting 105 gasten
Het geluid dat het aantal gasten produceert is relevant. Wij houden 105 gasten aan vanwege onze
bedrijfseconomische belangen die dit direct raakt. De maatregel die we nemen om ons geluid te
monitoren gebruiken we om op geluidproductie te sturen, dus mogelijk op aantal gasten of het
aanspreken van gasten.
Verder willen wij wijzen op brief van Gemeente Nederweert UIT-18-31503 waarin staat dat niet
gestuurd kan worden op het aantal terrasstoelen maar op geluid die wij als bedrijf produceren.

b. Waarneembaarheid muziekgeluid nabij appartementen
achtergrondgeluid niet hoorbaar.
c. Bronvermogen auto’s
Onderbouwing en verwijzing in akoestisch rapport op pagina 9 onder punt 3.4
d. Geluid-reducerende voorzieningen in aanzuig en afblaas.
12-02-2019 geluiddemper geplaatst
15-03-2019 dhr T. Wijen telefonisch geïnformeerd. Hij is zeer tevreden met deze oplossing.
3. Diverso gaat verder met overleggen met buren over treffen geluid-reducerende maatregelen in
appartementen en informeert gemeente hierover bij punt 4.
Op 09-02-2019 inventarisatie gedaan bij 2 appartementen, Brugstraat 34 – 38 gedaan, 16-02-2019
offerte Noralux. Als bijlage zijn foto’s van de huidige situatie bijgevoegd.
4. Zodra totaaloverzicht over samenhangende aspecten er is, wordt melding met akoestisch
onderzoek en verzoek maatwerk ingediend.

Wij vertrouwen met deze aanpak, onderbouwing en te beoordelen maatregelen te komen tot
maatwerkvoorschriften. Daarnaast gaan wij voldoen aan de geluidsnormen, dit zal tijdens de
metingen komend terrasseizoen blijken.
In afwachting van je reactie.
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