
Motie 

Geluid een tikkie terug svp! 

met betrekking tot de nota evenementenbeleid 2017 

Ondergetekende: 

GPvDA 

-/ 
Gelet op artikel 36 van het Reglement van 
de gemeenteraad, 

Stelt de raad voor om te besluiten als volgt: 
De gemeenteraad van Breda, bijeen in de openbare vergadering op 12 en 13 juli 2017 

Constaterende dat 
• De nota evenementenbeleid 2017 een goede stap is in het ordenen van evenementen 
• De nota evenementenbeleid 2017 de bestaande situatie op het gebied van geluidsproductie kiest 

als de maximale geluidsnorm 
• Omwonenden van evenementenlocaties aangeven dat met de huidige geluidsproductie de grens 

niet is bereikt maar fors wordt overschreden 
• de nota evenementenbeleid vermeldt dat 75 db(A) een geaccepteerde maximum hoeveelheid 

geluid is (voor geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevels), terwijl de huidige 
belasting veel hoger is 

• vooral de bastonen zorgen voor overlast en dat het daarom goed is dat naast de db(A) norm ook 
te werken met de db(C) norm 

• Het gebruik van gehoorbescherming voor festivalgangers wordt aangeraden en velen daar ook 
gebruik van maken 

Overwegende dat 
• Eénduidige normering kan bijdragen aan een beter (te handhaven) evenementenbeleid. 

• Technische ontwikkelingen ten behoeve van een excellent geluid voor bezoekers én een 
beperking van de overlast voor omwonenende zeer snel gaan en dit kansen biedt voor 
aanscherping in de nabije toekomst. 

• Onmiddellijke verlaging van geluidsnormen zal leiden tot verstoring van de Bredase 
evenementenkalender 

Spreekt uit dat 
• Het noodzakelijk is om te komen tot beperking (ten opzichte van de huidige situatie) van 

geluidsdruk van evenementen zowel ten behoeve van omwonenden om overlast terug te 
dringen als voor festivalgangers om gehoorschade tegen te gaan 

• de nota evenementenbeleid dus niet het eindstation voor de geluidsnormen kan zijn 



Draagt het college op 
• Om uiterlijk maart 2018 te komen met voorstellen voor toekomstige beperking van de 

geluidsdruk van evenementen, zoals bijvoorbeeld door het inzetten van mobiele 
geluidsschermen, betere speakertechnologie e.d. 

• En met de vaststelling van de evene ntenkalender rekening te houden met de wens tot 
beperking van het geluidsn ive 


