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Datum: 9 oktober 2013 

Aan: Leden van de gemeenteraad 

Van: Pia Bruin, portefeuillehouder 

Onderwerp: Commissievragen bestemmingsplan Duinzoom 2013 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Tijdens de commissievergadering Stadsontwikkeling en –Beheer van 7 oktober jl. zijn vragen gesteld over 

de begripsomschrijving van evenementen, die is opgenomen in de nota van beantwoording behorend bij 

het bestemmingsplan Duinzoom.  

 

Allereerst vraagt de PvdA-fractie zich af of de geluidsnormen die genoemd worden in de 

begripsomschrijving voor evenementen wel overeenkomen met de geluidsnormen voor evenementen die 

onlangs door de raad zijn vastgesteld in de vernieuwde Nota Geluidbeleid. Daarnaast vraagt de fractie van 

Helder Onafhankelijk zich af of de begripsomschrijving niet tot verwarring leidt door het noemen van een 

maximum van 0 evenementen per jaar onder categorie 3. 

 

Evenementen 

Uit recente jurisprudentie is gebleken dat bij het mogelijk maken van evenementen in een 

bestemmingsplan een nadere categorisering opgenomen moet worden. Evenementen kunnen immers 

variëren van kofferbakmarkt tot rock concert, waarbij de ruimtelijke impact niet met elkaar te vergelijken is. 

Om deze reden is uw raad in de nota van beantwoording voorgesteld om ambtshalve aan de begrippenlijst 

van het bestemmingsplan een categorisering van 3 soorten evenementen toe te voegen en vervolgens in 

het bestemmingsplan op te nemen dat in dit gebied alleen evenementen van de eerste categorie zijn 

toegestaan. 

 

De categorisering is gebaseerd op de duur van het evenement, het maximum aantal evenementen per 

jaar, het maximum aantal bezoekers en het maximum aantal dB(A) op de gevels van de omliggende 

woningen. 

 

In de onlangs door de raad vastgestelde Nota Geluidbeleid is ons beleid op het gebied van evenementen 

gewijzigd. Omdat de tot op heden opgelegde maximaal toelaatbare geluidnormen in de praktijk fors 

overschreden worden, zonder dat sprake is van klachten of meldingen van overlast is er in het nieuwe 

beleid voor gekozen om op voorhand geen maximaal toelaatbare geluidsnormen op te leggen. Om 

onduldbare hinder te voorkomen is een regeling opgenomen voor toepassing van nadeelcompensatie door 

de organisator van het evenement. 

 

Nu het bestemmingsplan uitgaat van een categorisering die mede is gebaseerd op maximale 

geluidsnormen, is dit een beperking ten opzichte van onze Nota Geluidbeleid. Om die reden zal dit dan 

ook worden geschrapt. 

 

Om tevens tegemoet te komen aan de opmerking van Helder Onafhankelijk, zal ook de nadere 

categorisering op basis van het maximum aantal evenementen worden geschrapt.  

 

De begripsomschrijving zal er dan als volgt uit gaan zien en vervangt de begripsomschrijving zoals is 

genoemd op pagina 27 van de nota van beantwoording (onder 3.1.  Ambsthalve wijzigingen): 

 

Evenement categorieën:     
 

categorie 1: 

vormen van kleinschalige evenementen waarbij de muziek ondergeschikt is zoals manifestaties, optochten, intochten, 

buurtfeesten,  braderieën, markten, sportevenementen en daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen 

evenementen met een maximale duur van 48 aaneengesloten uren (inclusief het opbouwen en afbreken) en een 

maximum aantal bezoekers van 100 gelijktijdig aanwezig. 

categorie 2 

vormen van evenementen met versterkte (live) muziek zoals (kermissen, dorpsfeesten) met een maximale duur van 

120 aaneengesloten uren (inclusief het opbouwen en afbreken) en een maximum aantal bezoekers van 500 gelijktijdig 

aanwezig. 



 

 

 

 

categorie 3 

vormen van speciale evenementen met mega versterkte muziek en veel publiek en veelal een (boven)gemeentelijk 

karakter zoals house party’s, popconcerten, live optredens, Dj’s, Rap, Dance-event en muziekprogramma's van radio 

en Tv-omroepen, etc. met een minimale duur van 120 aaneengesloten uren (inclusief het opbouwen en afbreken) en 

een minimum aantal bezoekers van 500 gelijktijdig aanwezig.  

 

 

       


