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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de ontwerp-Beleidsnota geluid bij evenementen in de 
gemeente Tubbergen.

Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten:
1. De ontwerp-Beleidsnota geluid bij evenementen in de gemeente Tubbergen (met rapportnummer 

20176206.R01.V04, daterend 1 september 2022) vast te stellen.
2. De ontwerp-beleidsnota geluid bij evenementen in de gemeente Tubbergen (met rapportnummer 

20176206.R01.V04, daterend 1 september 2022) vrij te geven voor inspraak, waarbij een ieder de 
gelegenheid krijgt om een zienswijze in te dienen.

Toelichting
Evenementen zijn belangrijk voor een gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de leefbaarheid van een buurt en 
het toerisme. Evenementen dragen bij aan de gemeenschapszin en levendigheid van een gemeente. Ze 
komen een promotie van een gemeente ten goede. Evenementen kunnen echter ook voor overlast zorgen. 
Denk daarbij aan het afzetten van straten, vernielingen en niet in de laatste plaats geluidsoverlast. Voor de 
gemeente gaat het er om een goede balans te vinden tussen de diverse belangen. Een balans waarmee 
enerzijds evenementen kunnen worden georganiseerd en anderzijds geluidsoverlast binnen de perken blijft. 
In deze nota is aangegeven op welke wijze deze balans voor het onderdeel geluid is ingevuld. Deze normen 
zijn tevens opgesteld om omwonenden van een evenement te beschermen tegen teveel geluid. 
Evenementen kunnen in sommige gevallen ook leiden tot gehoorschade bij bezoekers van een evenement. 
Daarom worden, naast normen voor de wijdere omgeving, ook normen op korte afstand van de 
geluidsinstallatie gesteld. De gestelde kaders zorgen ervoor dat voor elke organisator van een evenement 
dezelfde regels en normen gelden. Tevens is ook duidelijk voor omwonenden en bezoekers welke normen er 
gelden ten aanzien van geluid bij een evenement.

De gemeente Tubbergen had al een nota geluid bij evenementen vastgesteld. Echter waren er in de nota 
geen geluidsnormen opgenomen, waardoor bij elke vergunning een afweging/verantwoording moet worden 
gemaakt voor het voorschrijven van geluidsnormen. Door de nieuwe beleidsnota hoeft dit niet meer en geldt 
voor elk type evenement dezelfde normen.

Participatie



Tijdens een geluidsmeting in 2019 bij de carnavalsoptocht in Albergen bleek dat er te veel geluid werd 
geproduceerd. Daarom zijn de gemeentes Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal in 2019 gestart met 
de bewustwording van geluid bij carnavalsoptochten. Er is toen een gesprek geweest met de organisatoren 
en er is een informatieavond voor o.a. wagenbouwers georganiseerd. Uit de meting van 2020 was een 
verbetering ten opzichte van 2019 te zien, maar de norm werd in veel gevallen nog overschreden. Helaas 
zijn er door corona (2021) en de storm (2022) geen carnavalsoptochten geweest. Dit jaar gaan we verder 
met het creëren van de bewustwording.

In het onderzoek naar de beleving van veiligheid in de gemeente Tubbergen staat geluidsoverlast (bij 
evenementen) in de top 10. Ook heeft er naar aanleiding van geluidsoverlast bij een evenement in de 
gemeente Tubbergen een gesprek plaatsgevonden met een inwoner over geluid bij evenementen. De 
vergunningverleners van APV geven aan de organisatoren al aan dat er nieuw beleid zit aan te komen. Door 
het beleid in ontwerp vast te stellen komt het ter inzage te liggen en krijgen belanghebbende de gelegenheid 
om een zienswijze in te dienen.

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. De griffier is 
te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres gemeente@tubbergen.nl

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de burgemeester

Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker

de secretaris

Ing. J.L.M.Scholten
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1 INLEIDING 

1.1 Doel 

Evenementen zijn belangrijk voor een gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de leefbaarheid van 

een buurt en het toerisme. Evenementen dragen bij aan de gemeenschapszin en levendigheid 

van een gemeente. Ze komen een promotie van een gemeente ten goede. 

 

 
Figuur 1 Voorbeeld van een evenement: First day of summer – Geesteren 

 

Evenementen kunnen echter ook voor overlast zorgen. Denk daarbij aan het afzetten van 

straten, vernielingen en niet in de laatste plaats geluidsoverlast. Voor de gemeenten is het 

dan ook vaak laveren tussen de tegenstrijdige belangen. Het gaat er om een goede balans te 

vinden tussen de diverse belangen. Een balans waarmee enerzijds evenementen kunnen 

worden georganiseerd en anderzijds geluidsoverlast binnen de perken blijft. In deze nota is 

aangegeven op welke wijze deze balans voor het onderdeel geluid is ingevuld. 

 

1.2 Reikwijdte 

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Tubbergen (hierna: de APV), 

worden evenementen behandeld. In de APV wordt uitgelegd wat onder een evenement 

wordt verstaan. Het betreft een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, 

waaronder bijvoorbeeld een feest, muziekvoorstelling, optocht of braderie. Volgens de APV is 

het niet toegestaan om zonder vergunning van het bevoegd gezag een evenement te 

organiseren. Voor sommige kleinere of niet langdurige evenementen of evenementen met 

maar weinig invloed op de omgeving is geen vergunning nodig maar kan met een melding 

worden volstaan. 

 

De beleidsnota is van toepassing op evenementen waarvoor volgens de APV een vergunning 

nodig is. De nota is niet van toepassing op evenementen die georganiseerd worden in een 

inrichting. Regels daarvoor zijn opgenomen in onder andere het Activiteitenbesluit en 

hoofdstuk 4 van de APV. 
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2 AFWEGING 

2.1 Wenselijkheid 

Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente Tubbergen. Ze trekken toeristen en bezoekers 

aan, versterken het imago, geven impulsen aan de economie en versterken de saamhorigheid 

in buurten en wijken. Bovendien geven zij een positieve uitstraling en aantrekkingskracht aan 

de gemeente.  

 

Het houden van evenementen is dus zeer wenselijk. Dat houdt niet in dat evenementen 

onder alle omstandigheden kunnen worden georganiseerd. De wenselijkheid wordt dus 

begrensd. Deze begrenzing is verwerkt in de voorwaarden die in deze beleidsnotitie zijn 

opgenomen. 

 

2.2 Beperking van hinder 

2.2.1 Geluidshinder 

Evenementen kunnen geluid en eventueel geluidshinder veroorzaken. In deze beleidsnota 

worden enkele duidelijke normen gesteld om de omwonenden van een evenement te 

beschermen tegen teveel geluid. Evenementen kunnen in sommige gevallen ook leiden tot 

gehoorschade bij bezoekers van een evenement. Daarom worden, naast normen voor de 

wijdere omgeving, ook normen op korte afstand van de geluidsinstallatie gesteld. 

 

Bij kermissen en optochten kan de geluidsproductie sterk variëren per attractie of deelnemer 

van de optocht. Het is nauwelijks handhaafbaar om hiervoor normen bij woningen in de 

omgeving toe te passen. Wel is het mogelijk om normen op korte afstand van de 

geluidsinstallatie te stellen. Daarmee worden impliciet ook weer de omwonenden beschermd. 

Met de normstelling1 is hiermee rekening gehouden, door voor kermissen of optochten geen 

normen te stellen bij de woningen, maar op korte afstand van de attractie of installatie. 

 

Voor optochten werden in eerdere vergunningen geluidsniveaus van 100 dB(A) op een 

afstand van 2 meter als norm gehanteerd. In de praktijk leidde dit tot klachten vanuit het 

publiek. Daarom wordt, gefaseerd, de norm teruggebracht tot de door GHOR GGD Twente 

geadviseerde waarde van 92 dB(A): 

 Bij inwerkingtreding van het beleid wordt een equivalent geluidsniveau van 96 dB(A) 

op 2 meter afstand als norm gehanteerd. 

 Vanaf 1 januari 2026 wordt een equivalent geluidsniveau van 92 dB(A) op 2 meter 

afstand als norm gehanteerd. 

 

De normen hebben betrekking op de hoogte van de geluidsniveaus. Deze worden uitgedrukt 

in dB(A) en dB(C). De geluidsniveaus in dB(A) geeft aan in welke mate het menselijk gehoor 

                                                                 
1 Zie tabel 3. 
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het totale geluidsniveau waarneemt. De dB(C)-norm is toegevoegd om de bijdrage van de 

lage bastonen binnen de perken te houden. Reden daarvoor is dat lage bastonen vrij 

gemakkelijk in de woningen kunnen doordringen. Verder kunnen deze lage tonen tot op grote 

afstand worden waargenomen en als hinderlijk worden ervaren. Door het stellen van een 

dB(C) norm wordt de hinder zowel binnen de woningen als op grotere afstanden beperkt. 

 
De geluidsnormen zijn uitgedrukt als gemiddelden over een meettijd van 2 minuten2 

(equivalent geluidsniveau Leq, 2 min). Voor kermissen en optochten is naast het equivalente 

geluidsniveau ook een norm gesteld voor kortstondige pieken (maximale geluidsniveaus Lmax). 

Bijvoorbeeld bij om- en oproepen en geluidseffecten van attracties. Hierdoor worden extreme 

pieken voorkomen. 

 

2.2.2 Eindtijden 

Naast geluidsniveaus zijn vooral duidelijke eindtijden van belang. Eindtijden voor zowel 

muziekgeluid als op- en afbouw. Daarmee weten omwonenden vanaf wanneer het geluid 

stopt en kunnen ze zich daarop instellen.  

 

In deze beleidsnotitie zijn geen eindtijden opgenomen. De eindtijden worden geregeld in de 

evenementenvergunning en zijn getoetst aan de “Beleidsregels evenementen”. 

 
2.2.3 Frequentie en duur van een evenement 

Binnen de gemeente zijn locaties waar maar incidenteel evenementen worden georganiseerd 

en locaties waar meerdere keren per jaar evenementen worden georganiseerd. De mate van 

acceptatie bij omwonenden is, naast de hoogte van de geluidsniveaus, mede afhankelijk van 

het aantal keren dat op een bepaalde locatie een evenement wordt georganiseerd. Zo is het, 

vanuit het oogpunt van geluidshinder, geen probleem om op één locatie bijvoorbeeld 

maandelijks een rustig evenement te organiseren. Als luidruchtiger evenementen met grote 

regelmaat plaatsvinden, legt dit een hoge druk op het woon- en leefklimaat. Daarom is het 

aantal luidruchtige evenementen beperkt. 

 

In deze beleidsnotie zijn geen frequentie en duur van de evenementen opgenomen. De 

frequentie en duur worden geregeld in de evenementenvergunning en zijn getoetst aan de 

“Beleidsregels evenementen”. 

 

2.3 Toezicht en handhaving 

2.3.1 Toezicht en handhaving 

Handhaving van de regels en voorschriften bij evenementen is van zeer groot belang. Overlast 

kan onaanvaardbaar voor de omgeving worden als regels of voorschriften worden 

overtreden. Bij handhaving van de diverse normen en voorwaarden zijn diverse disciplines 

                                                                 
2 Voor de meettijd van 2 minuten is gekozen omdat muziek een zekere dynamiek kent. Binnen één nummer kan 

sprake zijn van rustige, maar ook heftige stukken. Door een gemiddelde over 2 minuten te hanteren, wordt de nodige 

dynamiek toegestaan. Gelijktijdig wordt voorkomen dat kortstondig te hoge (hinderlijke) geluidsniveaus worden 

toegestaan. 
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betrokken. Om een goede handhaving te kunnen realiseren is duidelijkheid vereist over de 

rolverdeling tussen de verschillende betrokkenen. De gemeente heeft hiertoe een Landelijke 

Handhavingstrategie vastgesteld.  

 

Bij evenementen fungeert de politie vaak als eerste aanspreekpunt voor meldingen en 

klachten over geluidsoverlast. De politie beoordeelt globaal of de klachtmelding terecht is. 

Indien de politie van oordeel is dat de melding terecht is, wordt in overleg met de organisator 

van het evenement het geluidsniveau bijgesteld. 

 

Het constateren van een overtreding van de vergunningsvoorschriften kan verschillende 

gevolgen hebben. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding kan het evenement 

onmiddellijk beëindigd worden en kan een proces-verbaal worden opgemaakt. Uiteraard kan 

de overtreding gevolgen hebben voor de toekomst. 

 

De gevolgen kunnen zijn: 

 het beëindigen van het evenement; 

 het voorschrijven van een strenger regime bij een volgend evenement. 

 

De omstandigheden van het geval bepalen welke sanctie zal worden toegepast. Uitgangspunt 

is dat de overtreding direct wordt beëindigd of een volgende keer wordt voorkomen. Er zijn 

echter gevallen denkbaar waarbij het onmiddellijk beëindigen van de overtreding op 

gespannen voet staat met de handhaving van de openbare orde, of evenredig zwaar is in 

verhouding tot de schade die door belanghebbenden wordt ondervonden. In die gevallen 

zullen er slechts consequenties voor de toekomst aan de overtreding verbonden worden. 

 

2.3.2 Aansprakelijkheid 

De uit het stopzetten van een evenement voortvloeiende (vertragings)schade is voor risico 

van de overtreder. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelen en 

schade voortvloeiend uit het laten stopzetten of het handhaven van de voorschriften in het 

kader van de vergunningverlening daaromtrent.  

 

Daarnaast is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele schade aan bezoekers van een 

evenement. Het bezoeken van een evenement geschiedt op eigen risico. De organisatoren 

van evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet informeren van de bezoekers 

met betrekking tot de risico’s voor gezondheid. 
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3 NORMSTELLING 

3.1 Geluidsniveaus van evenementen 

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende evenementen-typen: 

1. Evenement zonder (versterkte) muziek, geen omroepinstallaties.  

2. Evenementen waarbij op kleinschalige wijze versterkte muziek wordt geproduceerd en/of 

omroepinstallaties worden gebruikt. 

3. Luidruchtig evenement met veel bezoekers en luide versterkte muziek of ander geluid. 

4. Kermissen met versterkte muziek en/of omroepinstallatie. 

5. Optochten met versterkte muziek en/of omroepinstallatie. 

 

In de volgende tabel zijn de normen per type opgenomen. Voor type 1 (zonder (versterkte) 

muziek en omroepinstallaties) zijn geen normen opgenomen. Daarom is dit type ook niet in 

de tabel opgenomen. 

 

Tabel 1 Normen 
Type Normen per type 

2 3 4 5 

Omschrijving Kleinschalig 

versterkt geluid 

Luidruchtig 

evenement 

Kermis Optocht 

Equivalent geluidsniveau 

(Leq, 2 min) bij een 

geluidsgevoelig gebouw1) 

70 dB(A) 

83 dB(C) 

70 dB(A) 

83 dB(C) 
  

Equivalent geluidsniveau 

(Leq, 2 min) tussen het 

publiek  

85 dB(A) 

95 dB(C) 

100 dB(A) 

110 dB(C) 

85 dB(A) 

95 dB(C) 

96 dB(A) 

106 dB(C) 

 

Vanaf 1-1-2026: 

92 dB(A) 

102 dB(C) 

Maximaal geluidsniveau  

(Lmax) tussen het publiek 

 

  
95 dB(A) 

105 dB(C) 

106 dB(A) 

116 dB(C) 

 

Vanaf 1-1-2026: 

102 dB(A) 

112 dB(C) 

Meetplaats tussen het 

publiek 

10 meter vanaf 

de installatie 

10 meter vanaf 

installatie 

1 meter vanaf de 

attractie 

(gemeten rondom 

de gehele 

attractie) 

2 meter vanaf de 

praalwagen of groep 

(gemeten vanaf de 

voorzijde tot de 

achterzijde van de 

passerende praalwagen of 

groep) 
1] Het betreft gebouw van een geluidsgevoelige bestemming  zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit 

geluidhinder. Voor scholen gelden de grenswaarden alleen tijdens de openingstijden van de school. 
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3.2 Aggregaten en andere installaties 

Aggregaten moeten zijn voorzien van een geluidsisolerende omkasting, geluidsgedempte 

uit/inlaatopeningen en of geluidsdempers op de uit/inlaatopeningen. Aggregaten moeten zo 

ver mogelijk van geluidsgevoelige gebouwen worden opgesteld. 

 

Als voor of na een evenement gebruik wordt gemaakt van één of meerdere aggregaten of 

andere installaties, dan mag het equivalente geluidsniveau Leq hiervan bij omliggende 

geluidsgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan 40 dB(A) en 30 dB(C). 

 

3.3 Geluidsmetingen 

De organisator van een evenement dient de gemeente op elk moment de mogelijkheid 

bieden om controle-geluidsmetingen uit te voeren. 

 

De bepaling van de geluidsniveaus vindt plaats overeenkomstig de Handleiding meten en 

rekenen industrielawaai 1999. Bij de beoordeling van de geluidsniveaus wordt de 

zogenaamde muziekgeluidcorrectie niet toegepast. Bij het bepalen van de geluidsniveaus 

blijft buiten beschouwing het ten gehore brengen van onversterkte muziek. 

 

De geluidsniveaus in het publiek worden gemeten op een meethoogte van 1,50 meter. De 

geluidsniveaus in de omgeving worden ook gemeten op een meethoogte van 1,50 meter 

hoogte. Als sprake is van meerdere bouwlagen met geluidsgevoelige ruimten en het 

vermoeden bestaat dat op de hogere bouwlagen sprake is van hogere geluidsniveaus, dan 

worden de geluidsniveaus ook bij deze hogere bouwlagen gemeten. Geluidsmetingen bij 

gebouwen worden invallend, dus zonder reflectie tegen achterliggende gebouwen 

uitgevoerd. Als toch inclusief een reflectie wordt gemeten, moet de gemeten waarde worden 

gecorrigeerd met 3 dB. 

 

3.4 Geluidsmonitoringssysteem 

In de volgende situaties dient de organisator zelf voor een geluidmonitoringssysteem te 

zorgen: 

1. Bij evenementen van type 3 waarbij 4.000 of meer bezoekers per dag aanwezig kunnen 

zijn; 

2. Bij evenementen van type 3 waarbij in de twee voorafgaande edities minimaal één 

overtreding/overschrijding van de geluidsvoorschriften zijn geconstateerd/gemeten. 

 

3.5 Afwijkingsmogelijkheden 

In bijzondere omstandigheden of bij evenementen die duidelijk afwijken van de algemene 

omschrijvingen volgens deze nota, mag worden afgeweken van de normstelling. Een afwijking 

is alleen mogelijk op basis van een specifieke afweging waarbij de geluidssituatie van de 

omgeving een belangrijke rol speelt. 

 

 



 

 

 


