Onderwerp: onderzoeksrapport maatregelen geluidoverlast horeca
Geachte leden van de raad,
Het college legt aan u een 1e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor. Een
onderdeel van deze wijziging, namelijk het benoemen van collectieve festiviteiten, is
gebaseerd op een aanbeveling van een rapport dat – na overleg met onze CDA fractie – in
opdracht van mij is opgesteld door studenten van de Hogeschool Avans-Fontys. Een van de
studenten was mijn dochter. Aangezien het rapport door de Hogeschool uitzonderlijk is
beoordeeld met een 10 is de kwaliteit en inhoud juridisch betrouwbaar.
Graag zou ik uw raad een toelichting geven op de achtergrond van het rapport en welk
proces daarbij is gevolgd. Ik ben namelijk voornemens om een initiatiefvoorstel te
agenderen dat is gebaseerd op andere aanbevelingen uit het rapport.
Aanleiding
De aanleiding voor de opdracht is opgenomen in het onderzoek. Het is mijn wens om het
uitgaansleven in de gemeente aantrekkelijker te maken voor jongeren. Daar hoort voor mij
voldoende geluidsruimte voor de horeca bij, zonder dat het woon- en leefklimaat
onaanvaardbaar wordt aangetast. Daarom heb ik laten onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn om geluid van horecabedrijven te reguleren.
Gesprek met portefeuillehouder
Op 11 oktober heb ik een overleg gehad met de burgemeester in zijn rol als
portefeuillehouder van de Algemene plaatselijke verordening, voorzien van ambtelijke
ondersteuning. Doel van het overleg was om te kijken of het rapport een voldoende basis
kan bieden voor een verder vervolg. Tijdens het overleg is gebleken dat het rapport valide is
en inhoudelijk juist.
Vervolgens is gesproken over de aanbevelingen die in het rapport gedaan worden en in
hoeverre deze kunnen bijdragen aan mijn intentie om de geluidsruimte voor
horecabedrijven te vergroten.
Uitkomst overleg
Met de portefeuillehouder is gesproken over hoe het rapport vervolg kan krijgen. Het
aanwijzen van collectieve festiviteiten in de APV kan naar ons idee technisch opgenomen
worden in het voorstel van het college om de APV te wijzigen. Een dergelijke verduidelijking
heeft in ogen van het college namelijk zonder meer meerwaarde.
Dat voorstel ligt nu voor, samen met een voorgestelde wijziging in het kader van bestrijding
van ondermijning.
Verder is besproken dat, indien ik streef naar aanpassing van de geluidsnormen voor
collectieve en incidentele festiviteiten, een initiatiefvoorstel hiervoor een goed middel zou
zijn. Het politieke initiatief komt daarmee bij mij te liggen.
Vervolg
Gezien het bovenstaande kom ik, samen met mijn fractie, met een initiatiefvoorstel om de
toegestane geluidproductie voor horecabedrijven te verruimen.
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