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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de schriftelijke vragen, die zijn gezamenlijk zijn gesteld door de fracties van de
PvdA en GroenLinks over live muziek in The Livingroom
Kernboodschap
Hieronder zijn de vragen overgenomen met daaronder de beantwoording.
Vraag 1
Is de wethouder op de hoogte van bovenstaande casus? Sinds wannneer is dit bekend en heeft het
college al contact gehad met de betrokken partijen. Welke actie heeft de wethouder tot nu toe
ondernomen?
Antwoord:
De afgelopen jaren is er ambtelijk en door de Omgevingsdienst veelvuldig met alle betrokkenen
gesproken, waarbij gezocht is naar een oplossing. Zoals we hebben begrepen zijn de kosten om
acceptabele aanpassingen te doen te hoog en niet te dragen door de eigenaresse. Om die reden heeft
zij besloten The Livingroom te willen verkopen.
Het college is sinds maandag 8 april jl. op de hoogte van deze situatie. Contacten met de eigenaresse
van The Livingroom of de klager heeft het college nog niet gehad. De afgelopen dagen heeft het
college zich laten informeren over de situatie.
Vraag 2
Ziet de wethouder mogelijkheden om te komen tot een oplossing voor deze onwenselijke situatie?
Antwoord:
Binnenkort gaat het college in gesprek met beide partijen. Wij zullen u informeren over de uitkomsten
hiervan.
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Vraag 3
Wat betekent het voor de bruisende binnenstad - waar ook meer en meer woningen zullen bijkomen –
als kroegen geen live muziek meer mogen programmeren, omdat nieuwe binnenstadbewoners hier last
van ondervinden?
Antwoord:
Binnenkort krijgt de raad de nieuwe horecavisie aangeboden. Bij de bespreking daarvan is er ruimte
om te praten over de balans tussen rust en reuring in de binnenstad.
Sinds tientallen jaren is woningbouw op veel locaties in de binnenstad mogelijk. Bij de vestiging van
een café in een pand dient de eigenaar zich daarom goed te oriënteren op de planologische
mogelijkheden van woningbouw nabij de beoogde vestigingslocatie en de mogelijke gevolgen daarvan
op zijn/haar bedrijfsvoering. Cafe’s in zijn algemeenheid, en dus ook The Livingroom, kunnen fungeren
als opstartplek voor studenten en pas afgestudeerden, mits de daarvoor landelijk vastgestelde
geluidsnormen in acht worden genomen. Is de muziek echter dusdanig versterkt dat ze boven deze
normen uitkomen, dan zal uitgeweken moeten worden naar daarvoor geschikte ruimten.
Vraag 4
Is de wethouder het met ons eens dat de huidige regelgeving en plaatselijke verordening opnieuw
moeten worden bekeken om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen?
Antwoord:
De van toepassing zijnde regelgeving is gebaseerd landelijke regelgeving, te weten het
Activiteitenbesluit milieubeheer. In de Algemene plaatselijke verordening Zwolle is in artikel 4:3
(kennisgeving incidentele festiviteiten) een regeling opgenomen die ziet op de mogelijkheid om
maximaal vier maal per jaar de geluidsnormen bij een incidentele festiviteit te verruimen als daarvoor
een kennisgeving wordt gedaan.
In het Activiteitenbesluit milieubeheer is de mogelijkheid voor gemeenten opgenomen in hun Algemene
plaatselijke verordening deze 4 festiviteiten te verruimen naar maximaal 12 festiviteiten per jaar. Bij de
eerstvolgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening zal bekeken worden of een voorstel
tot verruiming van het aantal incidentele festiviteiten wenselijk is.
Vraag 5
Is de wethouder bereid hiervoor een voorstel te doen?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.
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