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Onderwerp: Bijlage: Inlichtingen:
Uw melding over geen dhr. A.J. Kerkhoven, 
geluidsoverlast

Beste  ,

In uw e-mail van 25 november 2022 vraagt u aandacht voor de geluidsniveaus van muziek bij
evenementen in het centrum van Emmeloord. Het gaat om de Emmeloorder Buitenvrijdagen van Café
The Bottom, de Nacht(en) van Oranje en het Pieperfestival.

Melding van overlast
U ervaart geluidsoverlast ter plaatse van woningen in uw buurt en de evenementenlocaties.
Eerder dit jaar heeft u daarover meldingen gedaan bij de gemeente en naar aanleiding daarvan heeft
u contact gehad met de vakspecialist geluid en met de vergunningverlener evenementen van de
gemeente Noordoostpolder. Ook heeft u op 24 november 2022 een gesprek gehad met de
burgemeester, de wijkagent en de gebiedsregisseur.

Geluidsmetingen
In de evenementenvergunningen voor Deþÿ�  �Nacht van Oranjeþÿ �� en hetþÿ�  �Pieperfestivalþÿ �� zijn
geluidsvoorschriften opgenomen. Deze voorschriften zijn vastgesteld aan de hand van het
Evenementenbeleid van de gemeente Noordoostpolder. In dat beleid zijn criteria vastgelegd om
aanvaardbare geluidsniveaus vast te stellen. Jaarlijks worden bovengenoemde evenementen
gecontroleerd op de naleving van de geluidsvoorschriften die aan de vergunningen zijn verbonden. 
Ook zijn er geluidsmetingen gedaan nabij het evenement Emmeloorder Buitenvrijdagen van Café The
Bottom. Tijdens de geluidsmetingen is ter plaatse van woningen geen overschrijding van de
geluidsnorm geconstateerd.

Herziening Evenementenbeleid
Naar verwachting wordt het gemeentelijk Evenementenbeleid komend jaar herzien. Daarbij worden de
huidige centrumlocaties ook opnieuw beoordeeld. Uw aandachtspunten en de daarbij gevoegde
bijlagen nemen we hierin mee. Ook de mogelijke gevolgen van het in werking treden van de
Omgevingswet worden betrokken bij de herziening van het Evenementenbeleid.
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Gehoorschade
In uw e-mail gaat u ook uitvoerig in op het risico van gehoorschade bij bezoekers van de 
evenementen als gevolg van de blootstelling aan (te) hoge geluidsniveaus. Een aantal organisatoren 
biedt tijdens een evenement gehoorbescherming aan.
Ook dit onderwerp nemen we mee in de herziening van het Evenementenbeleid.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

mevrouw M.E. Wierstra
manager Vergunningen, toezicht en handhaving
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