Geachte raadsleden,
Nadat er het afgelopen jaar een groot aantal klachten over de geluidsoverlast van de
festivals bij de gemeente waren binnen gekomen heeft u het college verzocht om na de
zomervakantie 2014 een evaluatie te maken over deze geluidsoverlast. Tot op heden is de
evaluatie niet afgerond en het festivalseizoen staat weer voor de deur. Tijdens het eerste en
blijkbaar tevens het laatste gesprek met een aantal van de mensen die aandacht hebben
gevraagd voor de door hen ondervonden hinder, in januari jl., bleek de wethouder niet tot
enige beweging in onze richting bereid te zijn. Om de impasse te doorbreken en de
gemeente en ons te vrijwaren van meerdere stappen naar de rechter hebben we het
volgende voorstel om het evenementenbeleid te veranderen.
Er wordt aansluiting gezocht bij de Nota Evenementen met een Luidruchtig Karakter van de
Inspectie Milieuhygiëne Limburg met een maximale gevelbelasting van 70 dB(A) (uitgaande
van een gevelisolatie van nabijgelegen woningen van 20 dB(A); indien de gevelisolatie lager
is zal de maximale gevelbelasting daarop moeten worden aangepast). De universiteitsstad
Eindhoven, een stad die zeker eveneens op de kaart staat heeft al een dergelijke maximale
gevelbelasting.
Voor de bastonen, uitgedrukt in dB(C) denken wij aan een maximale gevelbelasting van 80
dB(C) in verband met de beperkte gevelisolatie (vooral bij bastonen) van veel woningen in de
directe omgeving van de aangewezen evenemententerreinen. Door de gemeente zal een
onderzoek moeten worden verricht naar de gevelisolatie van de woningen die in de directe
omgeving van aangewezen evenementen locaties gesitueerd zijn.
Wat de handhaving betreft, is de gemeente er door de Raad van State al op gewezen dat de
genoemde db(A)’s en d(b)C’s als absolute maximale geluidsbelasting gelden en niet als
maximale gemiddelde belasting. Metingen dienen daar dan ook op te worden afgestemd.
Tot op heden is er derhalve onjuist gemeten en gehandhaafd.
Ook vinden we dat de gemeente Zwolle het convenant, gesloten tussen de
evenementenbranche, staatssecretaris van Rijn en de Hoorstichting dient op te nemen in de
af te geven geluidsvergunning. (Dit convenant wordt zelfs in de toelichting van het
evenementenbeleid van Zwolle genoemd en wordt door het gros van de gemeenten
gehanteerd).
Indien de gemeente ook muziekevenementen wil toe staan met een hardere geluidsemissie
dan zouden die in de IJsselhallen moeten plaats vinden. Deze hallen zouden dan op kosten
van de gemeente kunnen worden geïsoleerd. Dit is in ieder geval beter dan privé woningen
te isoleren zoals het college bij de zitting van de raad van State voorstelde.
We zijn altijd bereid om het een en ander toe lichten.
Vriendelijke groet,
namens Herrie uit de Stad
Rita Kersten, Henk Kroeze en Eko Huisman

