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Samenvatting
Geluidsnormen
Op 19 december 2006 is het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn onder andere de geluidsnormen voor evenementen vastgelegd.
In de commissie vergadering AZ/C van 30 november 2007 is verzocht om een toetsing van de
naleving van deze geluidsnormen. In 2008 is bij een aantal grote evenementen door het SRE
geluidsmetingen uitgevoerd. De uitkomsten van de geluidsmetingen zijn op 14 mei 2009 voorgelegd aan de commissie AZ/C.
Naar aanleiding van de meetresultaten is een discussie ontstaan over het wel of niet verhogen
van de dB(A) norm van 75 dB(A) naar 80 dB(A).
Enquête onder omwonenden
Daarnaast is in het evenementenbeleid afgesproken dat eens in de twee jaar informatie wordt
ingewonnen bij omwonenden over hun beleving van evenementen. Om hier invulling aan te
geven en om een goede belangenafweging te kunnen maken over het wel of niet verhogen van
de dB(A) norm is de (geluids)beleving van omwonenden bij evenementen onderzocht.
Uit de belangenafweging blijkt dat er momenteel een goede balans is tussen overlast en geluidsnorm; daarom heeft het college op 13-4-2010 besloten de huidige norm te handhaven.
Een uitgebreide beschrijving van de belangenafweging is terug te vinden in de bijlage.
Wijzigingen
Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal wijzigingen door te voeren met
betrekking tot geluid en circussen.
1. Eindtijd geluid meerdaags evenement op zondag
Er wordt een behoorlijk beroep gedaan op omwonenden bij een meerdaags evenement. Dit
komt zowel uit de praktijk als uit de enquête (geluids)beleving naar voren. Daarom wordt bij
een meerdaags evenement op zondag de eindtijd van geluid op 23.00uur en van drankverstrekking op 23.30uur vast gelegd. Door de afdeling Publiekszaken is dit vanaf 2009 al besproken met organisatoren.
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2. Circussen
Jaarlijks komen vele verzoeken voor circussen bij de gemeente binnen. In de praktijk worden
twee circussen per jaar toegelaten op het evenemententerrein (In april/mei en in september/oktober). De afdeling Publiekszaken heeft verzocht ter verduidelijking (bestendige) regels
m.b.t. circussen op te nemen in het evenementenbeleid. De volledige regel is terug te vinden
in de bijlage.
3. APV
In de APV zijn verschillende artikelnummers veranderd. Deze wijzigingen worden ten behoeve
van de uitvoering doorgevoerd in het evenementenbeleid. Ook de wijzigingen met betrekking
tot de gewijzigde regeling verkeersregelaars zijn doorgevoerd.
4. Veiligheidsmonitor
In het evenementenbeleid is opgenomen dat om de twee jaar onderzoek wordt gedaan bij
omwonenden naar de beleving van evenementen. De vraag is of dit nodig en wenselijk is.
Voorgesteld wordt om dit integraal op te nemen in de 2-jaarlijkse Veiligheidsmonitor. De volledige regel is terug te vinden in de bijlage.
De stuurgroep Veiligheid heeft op 27 februari 2010 positief geadviseerd ten aanzien van dit
voorstel.
Bijgaand treft u aan:
- notitie (geluid-)overlast evenementen
- Toegevoegde regels
- circussen
- eindtijd evenementen bij meerdaags evenement.
- veiligheidsmonitor
- Notitie geluidsmetingen evenementenbeleid

Voor u ligt ter inzage:
- Evenementenbeleid
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