
Amendement 4 van 2022
Evenementenlocatiebeleid

‘Evenementen moeten voor iedereen leuk zijn en 
blijven’

via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 43 van het reglement 
van Orde een amendement indienen, met als titel “Evenementen moeten voor 
iedereen leuk zijn en leuk blijven”. Dit amendement betreft het raadsvoorstel 
“Vaststellen notitie ‘Evenementenlocatiebeleid Velsen”, behorende bij agendapunt 11 
van de raadsvergadering van de gemeente Velsen van 3 maart  2022

Het amendement luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
• De gemeente Velsen een uitdagend evenementenbeleid nastreeft.
• Er een ruime geschiedenis is binnen deze gemeente van gehouden 

evenementen.
• Deze evenementen voor veel plezier zorgen bij de inwoners.
• Er regels gesteld worden om deze evenementen in goede banen te leiden en het 

daarmee voor iedereen duidelijk te maken onder welke voorwaarden deze 
evenementen uitgevoerd kunnen worden.

• In het evenementenlocatiebeleid geluidsnormen worden vastgesteld voor deze 
evenementen.

• In dit beleid staat dat van de genoemde geluidsnorm kan worden afgeweken,  
zonder deze te kwantificeren en zonder vast te leggen onder welke voorwaarden 
dit mogelijk is.

• De genoemde normen van 75 dB(A) en 90 dB(C) voor de locaties Santpoort-
Noord, Driehuis en IJmuiden historisch overschreden.

• Hiermee, voor alle betrokkenen bij een evenement, een onduidelijkheid wordt 
vastgelegd over de geldende norm.

• Het toetsen aan de geluidsnormen aanleiding voor het college kan zijn zijn om 
van de geluidsnormen af te wijken, enkel op basis van de getoonde inzet van de 
organisator om het geluidsniveau tot de vergunde waarde terug te brengen.

• Dat bij deze afweging om hogere geluidsniveaus toe te staan, door het college 
geen criteria worden overwogen die van belang zijn voor het terugdringen van 
overlast bij bewoners.



De raad van Velsen van mening is dat:
• Onduidelijkheden over de geluidsnormen die bij evenementen nageleefd moeten 

worden, ongewenst is.
• De gestelde normen in het evenementenlocatiebeleid voldoende duidelijk dienen 

te zijn, en daar niet van afgeweken wordt.
• Dat de geluidsnormen voor Santpoort-Noord, Driehuis en IJmuiden, zoals deze in 

de beleidsnota vermeld staan, mogelijk niet realistisch zijn.
• Dat het niet acceptabel is dat de normen die aan de raad in notitie 

Evenementenlocatiebeleid voorgelegd worden, voor het college aanleiding geven 
om te vermelden dat hier van afgeweken kan worden, zonder aan te geven welke 
toetsbare afweging hiervoor gebruikt wordt.

• Dat het opleggen van realistische, toetsbare en haalbare geluidsnormen aan de 
evenementen in Santpoort-Noord, Driehuis en IJmuiden, de toevoeging aan de 
notitie, dat het college kan afwijken van de opgelegde normen, overbodig is.

De raad van de gemeente Velsen  besluit het voorgestelde besluit als volgt te 
wijzigen:
1. Uit de notitie Evenementenlocatiebeleid wordt de mogelijkheid om af te wijken 
van de gestelde geluidsnormen verwijderd. 
2. Uit de notitie worden de te vergunnen geluidsniveaus voor de evenementen in 
Santpoort-Noord, Driehuis en IJmuiden verwijderd.
3. Aan de raad worden voldoende ruim voor de te organiseren evenementen in 
Santpoort-Noord, Driehuis en IJmuiden realistische, toetsbare en haalbare 
geluidsnormen voorgelegd.
4. De gewijzigde ‘Notitie Evenementenlocatiebeleid Velsen 2022’ vast te stellen.

Datum: 3 maart 2022

Ben Hendriks PvdA Velsen
Leen de Winter ChristenUnie
Mireille Koedijker Politiek Sociaal

Toelichting:



Velsen biedt een uitdagend evenementenbeleid. Daarmee faciliteren we voor onze 
inwoners, en inwoners uit de omgeving van Velsen prachtige gelegenheden om 
evenementen te organiseren. Evenementenorganisaties krijgen hiermee ook ruim de 
gelegenheid om deze evenementen te organiseren. Veel mensen beleven hier 
plezier aan. 
Er zit echter ook een andere kant aan deze beleving. Er kan overlast worden ervaren 
wanneer een evenement onredelijk veel geluid produceert. Om evenementen voor 
iedereen leuk te laten zijn en te laten blijven stellen we normen op voor onder meer 
de geluidsbelasting die mag worden veroorzaakt. Daarmee is het voor iedereen 
duidelijk waar voor geluid de grens van het acceptabele ligt. Het nu voorliggende 
evenementenlocatiebeleid Velsen, stelt deze normen. Echter daar waar aan de ene 
kant helderheid wordt gegeven over de gelden normen, beschrijft de nota ook dat we 
hier van kunnen afwijken. Op pagina 19 van de nota staat:
“We nemen daarvoor voor alle locaties een norm van 75 dB(A) op, maar hebben de 
mogelijkheid om af te wijken van de norm”. 
De nota geeft geen duidelijkheid over de geluidsniveaus die in dat geval toegestaan 
zouden worden. Evenmin geeft de nota een helder afwegingskader weer voor de 
onderbouwing van deze afwijking. 
Om voor iedereen helderheid te geven over de geldende geluidsnormen wordt met 
dit amendement de mogelijkheid om van de gestelde norm af te wijken uit de nota 
verwijderd. Daarnaast wordt het college in de gelegenheid gesteld om realistische, 
toetsbare en haalbare normen op te leggen voor de drie betreffende evenementen. 
Hiermee neemt de raad een toetsbaar besluit, weet de organisator van de 
evenementen waar deze aan toe en zijn bewoners realistisch geïnformeerd.


