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Geachte raadsleden,

Dit jaar hebben twee tennisverenigingen een subsidieaanvraag ingediend voor de aanleg van 
padelbanen. Uw gemeenteraad heeft op 27 september ingestemd met het beschikbaar stellen van een 
voorwaardelijke subsidie daarvoor. Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van subsidie is het 
voldoen aan het Activiteitenbesluit Milieubeheer. In dat Activiteitenbesluit zijn voorwaarden opgenomen 
over het geluidsniveau dat activiteiten mogen maken. Hiervoor is een akoestisch onderzoek nodig, die 
getoetst wordt door de RUD. Rondom en vooral na de raadsbehandeling hebben omwonenden zorgen 
geuit. Met deze brief informeren wij u.

ZTC Zuidlaren
Het akoestisch onderzoek voor de padelbanen van ZTC in Zuidlaren is uitgevoerd en getoetst. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat de geluidsbelasting hoog is. De bestaande tennisbanen staat nu al dicht 
op de bebouwing. Een van de woningen staat op minder dan 50 meter vanaf het tenniscomplex.

De bestaande situatie geeft geen aanleiding tot maatregelen. Het tenniscomplex stond er eerder dan de 
nieuwe woonwijk; dus wat dat betreft is er sprake van een bestaande situatie. Bij een uitbreiding van het 
bestaande complex zijn maatregelen nodig om het geluid te reduceren. Wat van belang is, is dat voor de 
beoogde situering van de padelbanen een bestemmingsplanwijziging nodig is. 

In het geluidsonderzoek is geen rekening gehouden met deze bestemmingsplansituatie. Er is daarbij 
alleen gekeken naar de geluidsnormen vanuit het activiteitenbesluit en niet t.b.v. een goede ruimtelijke 
ordening. Als het geluidsonderzoek daartoe uitgebreid moet worden, zien wij weinig mogelijkheden 
daaraan te kunnen voldoen. In de huidige situatie voldoet het tenniscomplex al niet aan de 
geluidsnormen en een (goede motivering van een) uitbreiding van het sportpark op deze locatie is naar 
verwachting niet haalbaar. Bij een dergelijk onderzoek (inclusief stemgeluid) wordt niet alleen naar de 
geluidsbelasting op de gevels van de woningen gekeken, maar worden ook de (richt)afstanden tot 
woonbestemmingen meegewogen.

ZTC geeft aan andere mogelijkheden te willen verkennen om alsnog padel te kunnen realiseren op het 
tennisterrein.

Postadres Bezoekadres Website Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl IBAN: NL02BNGH0285079050 
IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en
leges)

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G
[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl



TV De Marsch.
Het akoestisch onderzoek voor de twee extra padelbanen van TV De Marsch in Eelde-Paterswolde is nog
niet uitgevoerd. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 27 september hebben wij TV De Marsch 
gevraagd of in beeld is “of en in hoeverre er weerstand in de buurt is tegen de komst van extra 
padelbanen”. In het antwoord daarop heeft TV De Marsch aangegeven dat contacten zijn geweest met 
enkele omwonenden, waaruit geen uitgesproken weerstand is gebleken. Ook heeft TV De Marsch nooit 
klachten ontvangen over de twee banen die sinds ruim een jaar in gebruik zijn.

Het bestuur van TV De Marsch heeft omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst om de 
plannen voor twee extra padelbanen toe te lichten. Tijdens deze bijeenkomst bleek tot verrassing van de 
tennisvereniging veel meer weerstand te zijn tegen de komst van twee nieuwe padelbanen dan was 
verwacht. 

Wij hebben nadien op 16 november ook met enkele direct omwonenden van de bestaande padelbanen 
om tafel gezeten. Deze direct omwonenden hebben andermaal aangegeven nu al veel overlast te 
ervaren van de bestaande tennis- en padelbanen. 

Het is voor realisatie van extra padelbanen van belang om goed inzicht te krijgen in - zowel 
sporttechnische geluiden; wijzigingen in bezoekersaantallen; en verkeersbewegingen – ofwel de 
cumulatieve effecten voor en vanuit het sportcomplex (inclusief padel). 
De direct omwonenden adviseren om af te zien van de plannen voor uitbreiding met nog eens twee 
padelbanen. Zij pleiten voor een onderzoek naar andere mogelijkheden voor padelbanen: een locatie 
elders binnen (op grote afstand van de bewoning), of buiten het huidige gebied.

Wij vinden het - gelet op de effecten van padel en de terechte zorgen van omwonenden van groot belang 
- om heel zorgvuldig te werk te gaan. Voor het draagvlak is het belangrijk dat omwonenden overtuigd zijn 
van de voorgenomen accommodatieplannen en de gevolgen daarvan voor de woonomgeving. Uiteraard 
juichen wij een breed en aantrekkelijk sportaccommodatie aanbod toe. Dat mag echter niet ten koste 
gaan van het woongenot van omwonenden. Wij gaan daarom samen met de tennisverenigingen op zoek 
naar een voor alle belanghebbenden aanvaardbaar compromis. Wij infomeren uw raad opnieuw op het 
moment dat er een omgevingsvergunning wordt verleend. 

Indien u vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met dhr. A.Mulder, tel. 0592-266861 
of mail a.mulder@tynaarlo.nl

  
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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