Vragen fractie Dorpspartij inzake agendapunt ‘beperken overlast evenementen’
voor commissie Financiën en Bestuur 19 november 2019
Eerlijk is eerlijk. Bij de behandeling van de evenementennotitie 2019 heeft de Dorpspartij
een amendement gesteund en daarmee besloten om de normen niet omlaag te brengen.
Wij hadden toen geen signalen dat er bovenmatige overlast was van evenementen en
vinden een levendige gemeente belangrijk. Het afgelopen evenementenseizoen heeft
laten zien dat het aantal evenementen is toegenomen, dat de aard van de evenementen
is verschoven naar evenementen met feesten en luide muziek (waaronder bastonen), en
dat het aantal klachten groot is. Tegelijkertijd juichen wij een bruisend Gemert-Bakel toe.
We willen kijken hoe we een balans kunnen vinden.
Los van onze inbreng tijdens de begrotingsbehandeling tot onderzoek naar verplaatsing
van het evenemententerrein, willen we de knoppen waar we aan kunnen draaien om
overlast van evenementen te beperken in beeld krijgen.
Als sluitstuk dienen we toe te zien op handhaving, breeduit: van voorkomen van overlast
tot het optreden tegen overschrijdingen.
Voor een goede voorbereiding van eventuele wijzigingen in het evenementenbeleid heeft
de fractie Dorpspartij de volgende verzoeken en vragen aan het college.
Verzoeken:
A) Wij willen graag een totaaloverzicht van de evenementen als gehouden in 2019,
graag toevoegen aan dit agendapunt.
B) Het klachtenoverzicht van evenementen 2019 graag toevoegen aan dit
agendapunt.
Vragen:
1. Welke maatregelen kunnen ingezet worden om geluidsoverlast bij evenementen
te beperken?
2. Kan per in te zetten maatregel in beeld gebracht worden hoeveel tijd benodigd is
voor voorbereiding van de maatregel en met ingang van wanneer de maatregel
kan worden getroffen?
3. Bent u bereid te onderzoeken onder bewoners van Gemert centrum welke
oplossingsrichtingen op draagvlak kunnen rekenen?
4. Wat is de procedure in geval van klachten?
5. Inwoners worden ermee geconfronteerd dat de ODZOB niet komt meten in geval
van klachten, en hebben het gevoel dat hun klachten niet serieus worden
opgepakt. Hoe denkt u dit gevoelen te kunnen doorbreken?
6. Hoe vaak en bij welke evenementen zijn geluidsmetingen verricht in 2019?
7. Worden deze metingen preventief of na melding van een klacht uitgevoerd?
8. Acht u de huidige wijze van handhaven op geluidsnormen en overige overlast bij
evenementen adequaat?
9. Is extra budget benodigd voor adequate handhaving?
10. Bent u bereid om in samenspraak met organisatoren te kijken wat organisatoren
kunnen doen in de voorbereiding om overlast te beperken en aan de voorkant

maatregelen te treffen (denk aan overleg met de bewoners, andere opstelling
geluidsboxen en podium, ‘geluidssturende’ maatregelen)?
11. Is het mogelijk de kosten van handhavingstrajecten in de kosten voor de
vergunning te verdisconteren?
12. Wie is aan zet bij handhaving van ervaren overlast bij reguliere horeca
instellingen, niet zijnde evenementen?

