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Inhoud

Waar wil ik het met u over hebben?

- Waarom?

- Wat willen wij erin opnemen?

- Hoe gaan we dat doen?



Waarom?

In Nederland steeds meer evenementen!

Diversiteit aan (gemeentelijke) normen!

Lage tonen!

Rechtszaken!



Waarom?

Meldingen bij de NSG (2014-2016)

Buren 75 %
Wegverkeer 9 %
Horeca / evenementen 8 %
Bedrijven 5 %
Recreatie 2 %
Railverkeer 1 %
Luchtvaart 1 %



Wat willen we erin?

Wel een norm? Geen norm!

Een evenement is per definitie hinder/overlast!



Wat willen we 
erin?

- Consequenties van keuzes

- Duldbare hinder

- Spraakverstaanbaarheid

- Invloed van wind

- Communicatie

- Klachten en handhaving



Wat willen we 
erin?

- Duidelijk beoordelingskader

- Beoordeling van maatregelen

- Wat is acceptabel

- Gehoorbescherming

- Maatschappelijk draagvlak



Consequenties 
van keuzes

Wat als de gemeente 70 dB(A) op gevel toestaat?
- Kun je dan nog binnen praten
- Kan de visite komen
- Lukt het volgen van het TV programma nog
- enz.



Consequenties 
van keuzes

Moet het feest doorgaan tot in de kleine uurtjes?
- Kan ik de slaap wel vatten
- Helpt het sluiten van de ramen



Wat is duldbare hinder?
IS

O

Parallel met bouwlawaai
Spraakverstaanbaarheid

Sl
aa

pv
er

st
or

in
g

Hinder



Hinder



Hinder



Spraakverstaanbaarheid

Hinder

Communicatieverstoring bij 50 dB(A)

?? dB(C)



Slaapverstoring

Hinder

Treedt op bij langdurige blootstelling

Wel effect van wakkerschrikken > 55 dB(A)



Gevel



Gevel

Gevelwering:
afhankelijk 
van spectrum



Gevel

Gevels houden meer de hogere tonen tegen 
dan lagere tonen (zie grafiek). Het 
muziekgeluidsniveau binnen in de woning 
wordt dus grotendeels veroorzaakt door de 
lagere tonen. De hinder is derhalve in de 
praktijk nog groter!



Beoordelingskader

Wij stellen voor de HMRI te nemen als een basis met uitzondering van:
a. Er wordt geen muziekgeluidcorrectie toegepast;
b. Er wordt geen bedrijfsduurcorrectie toegepast;
c. Er mag geen meteocorrectie worden toegepast;
d. De meet- en beoordelingstijd bestaat uit aaneengeschakelde 

perioden van 3 minuten, dit is een continu proces;
e. Er wordt altijd gemeten en gerekend met meewind;
f. De gestelde geluidsnormen worden op zeer korte afstand voor de 

gevel van de woning genormeerd;
g. Hiervoor wordt geen gevelcorrectie toegepast.



Meten / rekenen

Hou	rekening	met	de	windrichting	(meewindcondities)	
- bij	meest	nabij	gelegen	woning

Dan	gaat	het	altijd	goed!



Wat doet de 
wind?

Bron: het geluidBuro



Wat doet de 
wind?

Bron: het geluidBuro



Techniek

Beste	Beschikbare	Technieken	(BBT)

Luidsprekers,	die	aan	de	voorkant	het	geluid	produceren	
en	naar	de	achterkant	bijna	niks!

Inzet	van	schermen!

Filteren	bij	50	Hz	en	lager!	

Jaarlijks vaststellen wat kan!



Techniek

Bron: Story Sound

Werkt dit echt?



Lage tonen

Geen	geluid	onder	50	Hz;	de	dreunende	bassen	
worden	vooral	op	grote	afstand	als	zeer	hinderlijk	
ervaren.	Door	deze	bastonen	weg	te	filteren	neemt	de	
hinder	af!	Dat	soort	lage	frequenties	veroorzaakt	heel	
ergens	anders	hinder.	Uit	ervaring	van	bewoners	die	
er	uiteindelijk	hinder	van	ervaren,	worden	zij	door	de	
gemeente	niet	eens	als	belanghebbende	aangemerkt,	
omdat	ze	geen	omwonende	zijn.	

Verschil	dB(A)	en	dB(C)	maximaal	10	dB	ter	
hoogte	van	de	regietoren	/	Front	of	House	



Locatieprofielen

Locatie keuze en maatwerk

Bijvoorbeeld: Een 12 dagen regeling per locatie

- Kies een locatie waar geen of weinig hinder 
wordt verwacht

- Meer geluid waar weinig evenementen zijn
- Minder geluid bij veel evenementen

Mensen komen in opstand!! (ISO R 1996)



Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven 
dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Tabel 8.3

Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, 
wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille 
technieken.

Systematiek gelijk aan 
Bouwlawaai?

Dagwaarde ≤ 60 dB(A) >60 dB(A) >65 dB(A) >70 dB(A) >75 dB(A) >80 dB(A)

Max. 
blootstelling

Onbeperkt 50 dgn 30 dgn 15 dgn 5 dgn 0 dgn

Geluidsbelasting ≤ 75 dB(C) ≤ 80 dB(C) ≤ 85 dB(C)

Aantal evenementen 6 4 2



Communicatie

- Bij aanvraag omgeving informeren

- Wees bereikbaar als gemeente / handhaver

- Eindtijd is eindtijd



Proces

Consultatie en gesprekken met

-Bewoners

-Overheden

-Branche

-Adviseurs

-GGD

-???

Proces: Bijeenkomsten > Concept > Eind concept > NSG-publicatie



Meedenken?



Bedankt voor 
de aandacht!




