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Raadsvergadering:
Raadsvoorstel:
Registratienummer

Raadsvoorstel:

17 september ZO2O
Aanpassing ApV t.b.v. openluchttheater Caprera
Z02OOOL429

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 17

september 2O2O,

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel Aanpassing APV ten behoeve van openluchttheater Caprera;

Overwegende dat:

-

-

-

Het voorkomen van geluidoverlast in de openbare ruimte van groter belang is;
Met name popconcerten in Caprera geluidoverlast in de nabije omgeving veroorzaken;
Sommige popconcerten in Caprera de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit overschrijden;
De meeste popconcerten qua geluid in strijd zijn met de APV en dat structureel gedogen

van geluidsoverschrijdingen onwenselijk is;
Het college voorstelt om het aantal dagen of dagdelen waarop incidentele festiviteiten gehouden kunnen worden voor het Openluchttheater ten opzichte van de praktijk ZOL}-2020
te beperken tot 12 per kalenderjaar, maar t.o.v. de APV formeel meer dan te verdubbelen
tot 12 per kalenderjaar;
Vooral bastonen in de wijde omgeving geluidoverlast kunnen veroorzaken;
Ook incidentele festiviteiten op andere locaties dan Caprera geluidhinder kunnen veroorzaken;
Op een andere locatie, in tegenstelling tot Caprera, wel ramen en deuren gesloten kunnen
worden;
De directeur van Caprera aangegeven heeft dat concerten altijd om 23 uur beëindigd worden;

Gonstatcrcnde dat:

-

-

De APV het equivalente geluidsniveau l-Aeq veroorzaakt tijdens incidentele festiviteiten begrenst op 65 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5
meter, en exclusief een toeslag van 10 dB vanwege muziekgeluid;
De APV de lage tonen niet maximeert via een geluidnorm die in dB(C) wordt uitgedrukç
Diverse gemeenten via hun evenementenbeleid geluidnormen in dB(C) hebben vastgelegd
die 15 dB hoger zijn dan de dB(A) norm, omdat dat aansluit bij veel voorkomende muziekspectra bij evenementengeluid;
De APV incidentele festiviteiten mogelijk maakt tot 24 uur op vrijdagen en zaterdagen, of
op een andere dag voorafgaand aan een feestdag en daarmee dus ook ruimere geluidnormen tot 24 uur;

Is van mcning dat:

-

Er een

-

Caprera zelf;
Het college moet toezien dat er in het vervolg beter wordt gehandhaafd;

juiste balans moet zijn tussen de belangen van omwonenden, Caprera-bezoekers en

Besluit in afwijking en tcr aanvulling van het raadsvoorstet:
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Btoemendaal

luidt: 'Het equivalente geluldsnlveau
veroozaakt door de lnrlchtlng bedraagt tfdens incidentele festlvlteiten n¡et meer dan 80
dB(c), gemeten op de gevel van gevoellge gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.'
B. Aan artlket 4:3 een lid 14 toe te voegen dat
LAeq

C. Aan artlkel 4:3, lid 8, een lid d toe te voegen dat

Openluchttheater'

luldt: 'tot 23.00 uur in het gevat van het
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