Zienswijze op de Beleidsregel Geluid bij Evenementen.

“Je moet binnenshuis, met de ramen dicht, een gesprek kunnen voeren”
“Je moet binnenshuis, met de ramen dicht, in slaap kunnen vallen”
“het gehoor van de bezoekers moet beschermd”
Het nieuwe beleid moet uitvoerbaar en uitlegbaar zijn, én het moet evenementen mógelijk
maken. Uitvoerbaar betekent zo helder mogelijk geformuleerd, zo min mogelijk uitzonderingen,
en het moet mogelijk zijn de wijze van uitvoering te controleren.
Het moet uitlegbaar zijn aan de handhavers, maar ook in geval iemand aangeeft teveel hinder te
ondervinden. De Burgemeester heeft de vrijheid om enige mate van overlast voor een beperkt
aantal burgers toe te staan, maar hij moet goed kunnen motiveren waarom hij dat doet.
Welke risico’s neemt het nieuwe beleid, met betrekking tot de mate van overlast? Is het werkelijk
minder dan het bestaande beleid, en komt het daarmee binnen de grenzen van het duldbare?
Hoe ligt de balans tussen het mogelijk maken van evenementen en het beschermen van de
omwonenden?
De redelijkheid van de gekozen gevelnorm en overige regels heeft in het plan dat nu ter
inspraak ligt niet de hoogste prioriteit gekregen.
Het beleidsplan en de locatieprofielen kennen dwalingen en verbeterpunten. Een deel hiervan
vindt zijn oorsprong in het onderliggend onderzoek. Zienswijzen:
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Het nieuwe beleid maakt evenementen van vrijwel dezelfde zwaarte mogelijk
5
Er is geen solide onderbouwing voor de keuze van 85 dB(C) als basisnorm
6
De gehanteerde definitie van overlast kijkt niet verder dan spraakverstaanbaarheid.
7
Wind is geen reden om bepaalde woningen zwaarder te belasten dan andere. Meteo-correctie
kan niet worden toegepast.
8
De gevelcorrectie is zelden terecht, en mag alleen onder strenge controle worden toegepast. 9
Verruiming met 5 dB voldoet op dagen met hoog maatschappelijk belang. Beperking in eindtijd
is op deze dagen gewenst
10
Parken, grote pleinen en de 21 locaties behoeven geen verruiming.
10
Betreffende slaapverstoring, de nacht begint om 23:00.
10
af-filteren “40 Hz en lager”, of “onder 50 Hz”
10
De bijtelling in de matrix voor woningen met betere geluidsisolatie is volkomen onterecht. 11
Kans op gehoorschade neemt eerder toe dan af
12
Bij parken hangt de geschiktheid van meer af dan alleen de mogelijke geluidsbelasting.
13
Het succes van het beleid toetsen door klachten te tellen geeft een vals positief beeld.
13
Een festival boven 105 dB(C) FoH is een Categorie II festival, onafhankelijk van het aantal
bezoekers.
14
Een meetpunt hoort niet verder te staan dan 400 meter.
14
Deze dwalingen en verbeterpunten worden in detail uitgelegd in dit document.

