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Vragen:  

 
Inleiding: 
Bij de ingekomen stukken van november/december zit een brief van een groep inwoners van 
Emmeloord Centrum die aangeven geluidsoverlast te ervaren van evenementen in het centrum. Dit 
betreft ingekomen stuk nr. ‘B04 00 Geluidsoverlast Emmeloord-Centrum door Evenementen.’ 
In de brief geven zij aan dat het maximale geluidsniveau van 103dB zoals dat in Nederland als 
maximum geldt als te hard wordt ervaren. Ook geven zij aan zelf 110dB te hebben gemeten. 
 
Als GroenLinks zijn we blij dat deze evenementen plaats vinden en zijn we van mening dat het niet 
erg is als hiervoor af en toe geluidsoverlast plaats vindt, dat hoort er bij. Wel zijn we het met de 
briefschrijvers eens dat het geluid vaak wel erg hard staat, harder dan nodig om een leuk feest te 
hebben. Niet alleen zorgt dit voor meer overlast dan nodig, ook kan het degenen die de evenementen 
bezoeken gehoorschade opleveren. 
 
Op 30 november heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht om het maximale geluidsniveau te 
verlagen van 103 naar 100dB om de kans op gehoorschade te verkleinen. Een verlaging van 3dB  
lijkt weinig, maar heeft een groot effect doordat 3dB een verdubbeling van de geluidsdruk op je 
trommelvlies betekend. 
 
Naar ons idee sluit het advies van de Gezondheidsraad goed aan bij het verzoek van omwonenden. 
 
Vragen: 
 
1. Wat is uw inhoudelijke reactie op de brief van de bewoners van Emmeloord Centrum? 
 
Antwoord: 
De briefschrijver (…….) wordt schriftelijk geïnformeerd. Een afschrift van die brief gaat naar de 
gemeenteraad. Een samenvatting van de strekking van die brief volgt hieronder. 
 
In de evenementenvergunningen voor De ‘Nacht van Oranje’ en het ‘Pieperfestival’ 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. 
Naar verwachting wordt het gemeentelijk Evenementenbeleid komend jaar herzien. Daarbij 
worden de huidige centrumlocaties ook opnieuw beoordeeld. De brief van de bewoners van 
Emmeloord Centrum nemen we hierin mee. Ook het onderwerp gehoorschade nemen we mee 
in de herziening van het Evenementenbeleid. 
 
 
2. Wat vind u van het advies van de Gezondheidsraad? 
 
Antwoord: 
Het advies van de Gezondheidsraad ziet op zelfregulering op basis van een convenant met een 
vrijblijvend karakter. De landelijke overheid heeft er niet voor gekozen om maatregelen 
dwingend op te leggen. Landelijk wordt ingezet op verlaging van het geluidsniveau en toename 

https://raad.noordoostpolder.nl/Documenten/B04-00-E-mail-inwoner-Geluidsoverlast-Emmeloord-Centrum-door-Evenementen.pdf


van het gebruik van gehoorbescherming. Ook wordt ingezet op voorlichting en bewustwording 
van het publiek en op onderzoek naar de preventie van gehoorschade. Het is nog niet duidelijk 
welke rol de gemeente hierin kan pakken ten behoeve van de publieke gezondheid. 
 
 
3. Bent u bereid om beter toe te gaan zien op handhaving van het maximale geluidsniveau? 
 
Antwoord: 
Dit doen we al. Jaarlijks worden de evenementen ‘Nacht van Oranje’ en het ‘Pieperfestival’ 
overeenkomstig ons Uivoeringsprogramma 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.  
 
 
4. Bent u bereid om in de evenementenvergunningen voortaan een maximale geluidsbelasting van 
100dB te gaan hanteren? 
 
Antwoord: 
Op dit moment niet. Er is in Nederland geen specifieke wetgeving om lawaai in de recreatieve 
sfeer te beperken. De geluidsvoorschriften zijn opgesteld aan de hand van ons gemeentelijk 
beleid. Naar verwachting wordt het gemeentelijk Evenementenbeleid aankomend jaar herzien. 
Bij die herziening worden ook de huidige centrumlocaties opnieuw beoordeeld. De brief van de 
bewoners van Emmeloord Centrum (op naam van de heer Gerritsen) wordt bij die beoordeling 
betrokken. 
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