Wetgeving geluid- en lichtoverlast.
I. Geluidhinder
Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (kortweg het Activiteitenbesluit) bevat
geluidsvoorschriften waaraan een sportaccommodatie moet voldoen. Zo mag het geluidsniveau
afkomstig van een sportlocatie op de gevel van nabijgelegen woningen overdag gemiddeld niet
hoger zijn dan 50 dB(A). Voor de avondperiode geldt – afhankelijk van het tijdstip – de strengere
norm van 45 of (na 23.00 uur) 40 dB(A).
In aanvulling hierop kan door de gemeente nadere eisen worden gesteld voor het reguleren van
het geluidsniveau op de evenementlocatie. Daarnaast heeft de organisatie zelf de
verantwoordelijkheid geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Als niet
wordt voldaan aan deze voorschriften, kan de gemeente naar aanleiding van een klacht over
geluidsoverlast overgaan tot handhavingsmaatregelen.
Welk geluid telt mee?
Bepalend is het geluidsniveau van de op de evenementlocatie aanwezige installaties, de
verrichte werkzaamheden en de sportactiviteiten. Buiten beschouwing blijven zogenoemde
piekgeluiden van de sportactiviteiten of de activiteiten die hiermee in nauw verband staan. Ook
geluid van bezoekers wordt niet bij deze berekening betrokken. Dit is van belang, omdat
omwonenden met name van de aankomende en vertrekkende bezoekers geluidsoverlast kunnen
ondervinden. Te denken valt aan het dichtslaan van autoportieren, het starten en gas geven bij
het wegrijden van auto’s en de stemgeluiden van bezoekers.
Nadere eisen door de gemeente
Om ervoor te zorgen dat de toegestane geluidsniveaus worden gehaald, kan de gemeente een
nadere eis stellen ten aanzien van:
1. Het aanbrengen van technische voorzieningen binnen de inrichting;
2. de periode van openstelling van de gehele inrichting, een terras, een parkeerterrein of
een ander gedeelte van de inrichting;
3. de situering van een terras of een parkeerterrein;
4. het in acht nemen van gedragsregels die binnen de inrichting in acht moeten worden
genomen, waaronder regels ten aanzien van aan- en afrijdend verkeer.
Verantwoordelijkheid bestuur
Daarnaast heeft het bestuur van de evenementorganisatie de verantwoordelijkheid om hinder en
overlast van bezoekers zo veel mogelijk te beperken. Hieraan kan op veel manieren invulling
worden gegeven.
Te denken valt aan:



Het geleidelijk aankondigen van het sluitingstijdstip;
Het zorgdragen voor het uitsluitend gebruik van de tot de inrichting behorende
parkeervoorzieningen, de openingstijden van de accommodatie en het houden van
toezicht in de directe omgeving.

II. Lichthinder
De volgende regels gelden voor sportcomplexen op het gebied van lichthinder:




De verlichting dient tussen 23.00 uur en 07.00 uur te zijn uitgeschakeld;
De verlichting dient te worden uitgeschakeld indien geen sport wordt beoefend, noch
onderhoud plaatsvindt;
De verlichting dient zodanig te worden uitgevoerd dat directe lichtinstraling op licht
doorlopende openingen in gevels of daken van woningen wordt voorkomen.

Voor bovengenoemde voorschriften wordt een uitzondering gemaakt indien:



Op de evenementlocatie festiviteiten gevierd worden die voortvloeien uit een
gemeentelijke verordening;
In de sportaccommodatie festiviteiten gevierd worden of activiteiten die uitgevoerd
worden waarbij de gemeente heeft gesteld dat het aantal hiervan niet meer mag zijn dat
12 dagen of dagdelen per kalenderjaar (bijvoorbeeld een open toernooi).

Nadere eisen
Voor lichthinder kan de gemeente nadere eisen stellen. Dit is mogelijk met betrekking tot:
1. Maatregelen voor het voorkomen of beperken van lichthinder;
2. Onderzoek naar maatregelen voor het beperken van lichthinder als dat door afscherming
en afstelling van de verlichting niet wordt voorkomen of beperkt.
Conclusie
Uw evenementorganisatie heeft zelf de verantwoordelijkheid geluid- en lichtoverlast van
omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Indien uw organisatie zich houdt aan
bovengenoemde voorschriften uit het Activiteitenbesluit – in samenhang met de richtlijn van de
NVVS voor lichtmasten – dan is er in beginsel geen sprake van verwijtbare geluid- en lichthinder.
In aanvulling op de eisen uit bovengenoemd Activiteitenbesluit kan de gemeente nadere eisen
stellen voor het reguleren van het geluid- en lichtniveau op de evenementlocatie. Om te
voorkomen dat de gemeente naar aanleiding van een klacht over geluid- of lichtoverlast overgaat
tot handhavingsmaatregelen is het van groot belang dat uw organisatie voldoet aan deze
voorschriften, nadere eisen en verantwoordelijkheid. Op deze manier kunt u klachten van
omwonenden over licht- en geluidshinder in beginsel met succes verwerpen.
Informatie vanuit Rijkswaterstaat:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/wet-geluidhinder/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/evenementen/evenementen-openbare/

