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Betreft: uw brief d.d. 7 september 2016.

Uw nummer: . Ons nummer: 09949932.
Behandetd door: mr. J. Snoeijer.

Geachte heer Smeets,
Naar aanteiding van uw brief van 7 september 201ó deten

wij

u het volgende mede.

Tot op heden hebben wij geen onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwatiteit gedurende
evenementen. Ook voor de nabije toekomst zien wij geen directe aanteiding voor het uitvoeren van
dergelijk onderzoek. wij hebben hiervoor de votgende redenen.
ln de eerste ptaats onderschrijven wij de behoefte aan onderzoek naar de tuchtkwatiteit tÍjdens
evenementen op dit moment niet. Bovendien getdt, dat het praktisch geíen nauwetiiks haa[baar is
om te bepaten, hoe groot de invtoed van kortdurende evenementen (vaak maar één of enkete
dagen) is op de [uchtkwaliteit. Onderzoek is ons inziens stechts waardevol, indien de resuttaten
daarvan ook daadwerketijk bruikbaar zijn.
Met betrekking tot getuidsovertast tijdens evenementen getdt het votgende. ln evenementenvergunningen worden eisen opgenomen ten aaníen van getuid. Deze eisen hebben betrekking op
het toetaatbare geluidniveau en de tiidsspanne, waarbinnen het ten gehore brengen van getuid is
toegestaan. wij controteren regetmatig of de organisatoren van evenementen zich aan de
vergunningvoorschriften houden. lndien nodig wordt handhavend opgetreden.

tot opbrengsten voor de gemeenschap, maar kan hetaas ook
overtast tot gevotg hebben. Wij proberen klachten van onze inwoners zo snet mogetijk op te pakken,
indien mogelijk nog tijdens het evenement zetf.
Etke vorm van overlast wordt door ons serieus beoordeetd. Het is nametijk onze taak om te
Een groeiend aantat evenementen teidt

waarborgen, dat een gezonde batans btiift bestaan tussen de opbrengst van een evenement en de
mate van overlast voor onze inwoners. Om die reden hebben wij regetmatig evaluatiegesprekken
met de organisatoren van grote evenementen.
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