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1. Beleid 
Lange tijd waren evenementen het domein van de Algemene Plaatselijke Verordening, waarin uit een 
oogpunt van openbare orde regels zijn opgenomen over evenementen. Jurisprudentie dwingt tot het 
bieden van een planologisch-juridische basis voor evenementen in een bestemmingsplan waarin dat 
voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van belang is.  

Op Rijks- of provinciaal niveau is er geen wetgeving die instructies geeft over het reguleren van evene-
menten. Ook zijn er op Rijks- en provinciaal niveau geen beleidsstukken die ingaan op evenementen. 

Voor de leefbaarheid en de sociale samenhang van kleine kernen zijn evenementen van groot belang. 
Door het jaar heen is een patroon te ontdekken: Koningsdag, Bevrijdingsdag, jaarmarkten, sinterklaas-
intochten, kerstmarkten: ze zijn onderdeel van de cultuur en traditie in de gemeente. Vrijwilligers zet-
ten zich gezamenlijk in om een sociale gebeurtenis te bereiken. De kern van het gemeentelijke evene-
mentenbeleid is dan ook in beginsel "ja". 

2. Uitgangspunten 
Als uitgangspunt voor dit bestemmingsplan wordt voor het begrip 'evenement' aangesloten bij de APV. 
Voorkomen moet worden dat festiviteiten wel onder de APV en niet onder het bestemmingsplan val-
len en daardoor in strijd zijn met het bestemmingsplan.  

Uitgangspunt is verder dat mensen wat van elkaar hebben te dulden als het om evenementen gaat. 
Koningsdag, Bevrijdingsdag, jaarmarkten, sinterklaasintochten, kerstmarkten: ze horen erbij. Het-
zelfde geldt voor wandel-, hardloop-, fiets-, skeeler-, schaats-, paardrijtochten: ze horen erbij. Dit zijn 
gangbare activiteiten. Ook dorpsfeesten, kermissen, circussen: ze horen erbij. Dergelijke evenementen 
vergroten de sociale samenhang en dragen bij aan de levendigheid op het platteland. Ze zijn onderdeel 
van de cultuur en traditie van de gemeente. 

Het derde uitgangspunt van dit bestemmingsplan is dat hinder als gevolg van evenementen ook een 
kwestie van beleving is. Wie op bepaalde locaties gaat wonen, zoekt de levendigheid of juist de rust. 
In een centrumgebied of een sportgebied ligt dit dus anders dan in een rustige woonwijk 

Het vierde uitgangspunt voor dit bestemmingsplan is het achterwege laten van het "worst case" den-
ken, bijvoorbeeld met een vraag als: "wat als iedere week een Sinterklaasintocht wordt georgani-
seerd?" Centraal staat de grote inspanning die vrijwilligers moeten leveren om een evenement van de 
grond te krijgen. Zij hebben beperkte tijd en beperkte middelen. Gezond verstand en realisme dienen 
te prevaleren boven angst. Dat geldt ook voor de evenementen die niet door vrijwilligers worden ge-
organiseerd, zoals circussen. Ook hier dienen gezond verstand en een realistische benadering de bo-
ventoon te voeren. Er is geen markt voor een onrealistische stapeling van evenementen. Maar in be-
ginsel moet een circus wel mogelijk zijn zonder bestemmingsplanwijziging. 

Het vijfde uitgangspunt is dat gestreefd wordt naar het voorkómen van dubbele procedures. Het or-
ganiseren van evenementen gebeurt doorgaans door vrijwilligers. Zij steken al genoeg tijd en energie 
in de organisatie. De vergunningverlening moet zo soepel mogelijk verlopen. Bij voorkeur zijn dus niet 
én een APV-vergunning én een afwijkvergunning van het bestemmingsplan nodig.  

De uitgangspunten leiden ertoe dat veel evenementen moeten kunnen worden georganiseerd zonder 
dat daarvan aantal, soort, duur en maximale bezoekersaantallen worden vastgelegd in een bestem-
mingsplan. Uiteraard zijn aan deze evenementen voorwaarden verbonden, maar hierin kan per geval 
met de APV-vergunning in voldoende mate worden voorzien. 
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Met deze uitgangspunten in gedachten is het aantal evenementen dat de dorpse schaal te boven gaat 
en een specifieke regeling in het bestemmingsplan nodig heeft beperkt. Alleen geluidrelevante en ver-
keersrelevante evenementen vragen om een specifieke regeling. Als de huidige in de gemeente ge-
bruikelijke evenementen worden nagelopen dan vinden dergelijke evenementen in het plangebied 
plaats op het terrein van de horecagelegenheid Driestedenweg 126 in de Weere en in het aangren-
zende openbare gebied. Het gaat daarbij om geluidsrelevante evenementen. Verkeersrelevante eve-
nement zijn binnen het plangebied van het bestemmingsplan HAWG 2018 niet aan de orde.  

De locatie Driestedenweg 126 is gelegen in het door de Provinciale milieuverordening aangewezen 
stiltegebied ‘De Weere’ (zie ook de toelichting van het bestemmingsplan, paragraaf 3.3.3). Binnen een 
stiltegebied geldt dat nieuwe bedrijfs- en andere activiteiten de geluidsbelasting in het stiltegebied 
niet wezenlijk nadelig mogen beïnvloeden. De regeling in het bestemmingsplan legt echter de be-
staande situatie vast als het gaat om de (terugkerende) evenementen ter plaatse. Nieuwe evenemen-
ten(reeksen) zijn niet toegestaan. Het stiltegebied vormt geen belemmering voor de bestaande situa-
tie.  

 

Figuur: locatie Driestedenweg 126 

3. Geluidsrelevante evenementen 
Een geluidrelevant evenement is een evenement als gevolg waarvan in dit geval de horecagelegenheid 
niet meer aan de reguliere geluidnormen voor horeca kan voldoen. Deze normen zijn gebaseerd op 
het Activiteitenbesluit en komen gemiddeld neer op 50 dB(A) etmaalwaarde.  

In de regels van het bestemmingsplan is een geluidsrelevant evenement als volgt gedefinieerd: een 
evenement dat, als het in een gebouw plaatsvindt, meer dan 80 dB(A) bronvermogen heeft. Als het 
evenement buiten een gebouw plaatsvindt, kent het geluidbronnen in de vorm van muziekgeluid, ver-
sterkt stemgeluid of installaties. Uitgezonderd hiervan zijn de evenementen die onder de uitzonderin-
gen van artikel 27.1 vallen. 

Een evenement dat binnen in een horecagelegenheid plaatsvindt en binnen niet meer dan 80 dB(A) 
aan geluid veroorzaakt komt doorgaans niet toe aan 50 dB(A) op de nabije omgeving. Wordt naar ver-
wachting meer dan 80 dB(A) geproduceerd (bijvoorbeeld verheven stemgeluid), worden de reguliere 
geluidnormen overschreden. 
 
Als het evenement buiten plaatsvindt, is een dergelijke overschrijding doorgaans het geval wanneer 
het gaat om versterkt muziekgeluid of versterkt stemgeluid (omroepinstallatie). Ook bij ander muziek-
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geluid (bijvoorbeeld blaasinstrumenten) kan een overschrijding van de reguliere geluidnormen ont-
staan. Dus als er sprake is van muziek in de buitenruimte of van versterkt stemgeluid is er sprake van 
een geluidrelevant buitenevenement. 

Aan beide soorten (binnen en buiten) evenementen worden geluidnormen gesteld, die hoger liggen 
dan regulier (zie hierna). Wel worden deze afwijkingen in de tijd begrensd: aantal per kalenderjaar en 
aantal dagen. Voor de zeer geluidrelevante evenementen (popconcerten) wordt ook de eindtijd gere-
geld: de hogere normstelling (boven de 60 dB(A)) wordt niet toegestaan na 23.00 uur indien de vol-
gende dag een werkdag is en, als het concert wordt gegeven op vrijdag en zaterdag, niet na 1.00 uur 
op zaterdag en zondag. 
 
Onversterkt stemgeluid in de buitenruimte is moeilijk te regelen. Hier worden dan ook geen normen 
voor opgenomen. Wel kunnen bepaalde voorwaarden gesteld worden aan situering en afscherming. 
Zang in de buitenruimte telt daarom niet mee als muziek.  

In een gebouw is er sowieso sprake van afscherming. Bij onversterkt stemgeluid hoeven daar ook geen 
normen te worden opgenomen, gelet op de gemiddelde geluidwering van muren (20 dB(A)). 

4. Verkeersrelevante evenementen 
Behalve geluidseffecten kunnen evenementen ook verkeerseffecten hebben. Deze zijn vooral afhan-
kelijk van bezoekersaantallen en in relatie daarmee het aantal auto’s en het aantal beschikbare par-
keerplaatsen. In de specifieke situatie van Opmeer wordt de grens hiervoor op 1500 bezoekers gesteld 
Daaronder worden er geen verkeerskundige problemen verwacht. Voor evenementen die deze grens 
overschrijden moeten begrenzingen in de tijd worden gesteld. 

Begrenzing van de bezoekersaantallen vindt plaats door het al dan niet verkeersrelevant zijn en de 
beperkingen voor verkeersrelevante evenementen tot maximaal 5000 bezoekers. 

Zoals al aangegeven komen dit soort evenementen feitelijk niet voor. De regeling ziet er alleen op toe 
dat deze er ook niet kunnen komen. 

5. Inventarisatie 
Ten behoeve van de uitwerking van de regeling is eerst onderzoek gedaan naar de evenementen die 
nu feitelijk plaatsvinden op het terrein Driestedenweg 126. Hierbij is gekeken welke evenementen ge-
luidrelevant en verkeersrelevant zijn. Uit de inventarisatie blijkt dat er op de locatie in de buitenlucht 
geluidrelevante evenementen plaats vinden in de vorm van: 

• tent met podium en bar met live muziek /DJ ( tot 24.00 uur), een dag per jaar, eigen terrein; 
• kermisactiviteiten/attracties (4 dagen per jaar), eigen terrein. 

Ten aanzien van geluidrelevante evenementen moet een normstelling qua geluid worden opgenomen. 
Behalve van het geproduceerde geluid is dit ook afhankelijk van hoe dicht de woningen en andere 
gevoelige bestemmingen op het evenemententerrein liggen. Hoe dichterbij, hoe hoger de geluidbelas-
ting. Vandaar dat de geluidnormen variëren per evenemententerrein en per soort evenement. Verder 
kan ten aanzien van geluidrelevante evenementen het aantal evenementen en de duur van het eve-
nement worden geregeld. 

Om de normstelling qua geluid te kunnen vastleggen in de regels is een akoestisch onderzoek uitge-
voerd. Het akoestisch onderzoek is opgenomen als bijlage bij deze notitie. Op basis van dit akoestisch 
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onderzoek is een regeling opgenomen in het bestemmingsplan met betrekking tot toegestane geluids-
belasting, en de frequentie en duur van het evenement. Binnen de gestelde normen kunnen de in deze 
situatie representatieve soorten (muziek) evenementen qua bronniveau goed plaatsvinden. 

6. Op- en afbouwdagen 
Gelet op het geringe aantal toe te stane relevante evenementen op het terrein Driestedenweg 126 
wordt ervoor gekozen om geen specifieke regeling op te nemen voor de duur van opbouw en afbraak 
van de voorzieningen van een evenement. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat hierbij aan de reguliere 
normstelling voor het geluid kan worden voldaan. 

7. Beschrijving juridische regeling 
De kern van de juridische regeling is dat geluid- en/of verkeersrelevante evenementen worden be-
schouwd als met het bestemmingsplan strijdig gebruik, tenzij zij vallen onder de uitzonderingen voor 
gangbare activiteiten, opgenomen in de algemene gebruiksregels dan wel als ze middels een specifieke 
regeling zijn toegestaan. De geluidrelevante evenementen worden gehouden op gronden met de be-
stemming ‘Horeca’ dan wel de bestemming ‘Verkeer’ en zijn aangeduid met de functieaanduiding ‘eve-
nemententerrein'. Hieraan wordt een aantal specifieke gebruiksregels gekoppeld betreffende aantal, 
soort, duur, bezoekers, geluidbelasting en overige aspecten, zoals hiervoor beschreven.  

Van geluidrelevante en verkeersrelevante evenementen worden definities opgenomen. Ook ‘evene-
mentendag’ wordt gedefinieerd, dit omdat soms een evenement doorloopt tot een deel van (de nacht 
van) de opvolgende dag. 

De meetwijze van geluid wordt in de regels vastgelegd door in de begripsbepaling van ‘geluidbelasting 
vanwege een evenement’ te verwijzen naar de wijze van meten zoals opgenomen in onderstaande 
bijlage. 

Er wordt een mogelijkheid opgenomen voor het stellen van nadere eisen aan de geluidbelasting, hier-
mee kunnen in concrete gevallen de normen, als dat nodig is, naar beneden worden bijgesteld. Hier-
onder valt ook de mogelijkheid nadere voorwaarden te stellen aan de situering en afscherming van 
bronnen van (onversterkt) stemgeluid in de buitenruimte. Verder kunnen nadere eisen worden gesteld 
aan begin en eindtijd c.q. de duur van de geluidbelasting. Ook kunnen nadere voorwaarden worden 
gesteld aan de richting van luidsprekers. 
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1 INLEIDING 
 

In opdracht van Rho adviseurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar evenementen, die 

worden gehouden rondom de inrichting aan de Driestedenweg 126 in De Weere. Tijdens deze 

evenementen wordt er muziek ten gehore gebracht op buitenpodia.  

 

Gelet op het maatschappelijk belang van dergelijke evenementen is er vaak bij de lokale 

overheid een groot draagvlak voor het organiseren van het evenement, met ondergeschikte 

aandacht voor het aspect van (ernstige) overlast die door direct omwonenden kan worden 

ondervonden. Afhankelijk van de plaatselijke situatie en de betrokkenheid van de individuele 

burger bij het evenement, kan echter voor een aantal burgers een situatie van ernstige en/of 

onduldbare overlast ontstaan. Het is daarom gewenst dat de hinder zoveel mogelijk wordt 

voorkomen en dat ernstige en onduldbare overlast wordt beperkt. 
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2 SITUATIE EN GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN 
 

2.1 Situatie 
 
Op de locatie aan de Driestedenweg 126 worden in een jaar twee evenementen georganiseerd. 

Bij een evenement kunnen meerdere activiteiten al dan niet gelijktijdig plaatsvinden. Een 

overzicht van de evenementen met hun activiteiten en specifieke kenmerken zijn weergegeven 

in onderstaande tabel 2.1: 

 
Tabel 2.1: Overzicht activiteiten 

Activiteit Id Omschrijving Locatie Duur 

Kermis De Weere E1-1 Kermisactiviteiten noordoostzijde 4 dagen 

 E1-2 Tent met podium (live muziek) noordwestzijde 1 dag 

 E1-3 Podium (live muziek) op openbare weg zuidoostzijde 1 dag 

Oktoberfest E2-1 Tent met podium (live muziek/DJ) noordwestzijde 1 dag 

 

Voorgenoemde evenementen zijn in de volgende afbeeldingen gevisualiseerd. 

 
Afbeelding 2.2: overzicht evenementen 
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Afbeelding2.3: overzicht evenement E-2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De woningen zijn nabij de evenementen gelegen. De afstanden variëren van 10 tot 45 meter, 

gerekend vanaf de maatgevende geluidbron. Dit zijn de woningen aan de Driestedenweg. 

Woningen gelegen aan Het Nooitgedacht zijn op afstanden gelegen van circa 100 meter. 
 

Afbeelding 2.4: overzicht maatgevende woningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Normstelling 
 
Voor reguliere evenementen moet er een regeling in het bestemmingsplan worden 

opgenomen. In ieder geval moeten evenementen expliciet mogelijk worden gemaakt in het 

bestemmingsplan. 
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Staat een bestemmingsplan evenementen toe? Dan moet het bestemmingsplan een motivering 

omvatten over de aanvaardbaarheid van de evenementen in relatie tot de omgeving. Hierbij 

gaat het om het aspect geluidhinder. 

 

Het aantal en de duur van de evenementen kan ook bepalend zijn voor de aanvaardbaarheid. 

Een evenementenlocatie zal in het levendige centrum van een stad over het algemeen beter in 

inpasbaar zijn dan midden in een woonwijk. 

 

Afhankelijk van het soort evenement en de locatie kan het noodzakelijk zijn volgende zaken in 

het bestemmingsplan te regelen: 

 

- het aantal evenementen;  

- het soort evenementen; 

- de duur van de evenementen. 

 

Voor het bepalen van acceptabele geluidsniveaus voor de evenementen op de locatie aan de 

Driestedenweg 126 is aangesloten bij de richtwaarden uit de nota “Evenementen met een 

luidruchtig karakter” van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg, d.d. januari 1996 (Nota). Deze 

richtwaarden worden ook in de rechtspraak geaccepteerd. 

 

De grens van wat in redelijkheid van omwonenden gevraagd kan worden te accepteren ligt in 

het algemeen bij het vaak gehanteerde begrip “onduldbaar”. 

 

Rekening houdend met een “onduldbaar” geluidniveau in de woning en een gemiddelde 

gevelisolatie van 20 à 25 dB(A) leidt deze benadering tot maximaal toelaatbare 

gevelbelastingen zoals in onderstaande tabel zijn aangegeven. 

 
Tabel 2.5: normering op basis van hinder/spraakverstaanbaarheid [bron: Nota) 

Periode Basisnorm Maximaal niveau 

binnen 

Gevelisolatie Maximale 
Gevelbelasting 

Dag 35 dB(A) 50 dB(A) 20 à 25 dB(A) 70 à 75 dB(A) 

Avond 30 dB(A) 50 dB(A) 20 à 25 dB(A) 70 à 75 dB(A) 

Nacht 25 dB(A) 45 dB(A) 20 à 25 dB(A) 70 à 75 dB(A) 

 

 

2.3 Uitgangspunten evenementen  
 

In onderhavig onderzoek is rekenkundig bepaald hoe groot het maximaal te produceren geluid 

van een band en/of DJ (bronvermogen) mag zijn om de van toepassing te verklaren norm van 

70 dB(A) op de dichtstbij gelegen woning niet te overschrijden.  

 
Tabel 2.6: overzicht activiteiten 

Activiteit Id Omschrijving Duur Bronvermogen 

Kermis De Weere E1-1 Kermisactiviteiten 4 dagen 103 dB(A) 

E1-2 Tent met podium (live muziek) 1 dag 103 dB(A) 

E1-3 Podium (live muziek) op openbare weg 1 dag 98 dB(A) 

Oktoberfest E2-1 Tent met podium (live muziek/DJ) 1 dag 103 dB(A) 
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In tabel 2.5 is weergegeven welk bronvermogen normaliter geldt bij het spelen van diverse 

soorten muziek.  

 
Tabel 2.7: bronvermogens bij diverse soorten muziek 

Soort evenement Bandbreedte equivalente bronvermogen [dB(A)] 

Straatmuzikant 80-90 

Straatgroep 90-110 

Kermis 100-130 

Liveband 3-6 mensen 90-110 

 

De berekende bronvermogens liggen in de bandbreedte van de diverse soorten muziek. 
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3 RESULTATEN 
 

Op basis van de bronvermogens uit tabel 2.2 zijn er berekeningen uitgevoerd en in 

onderstaande tabel 3.1 zijn de berekende geluidniveaus weergegeven op de maatgevende 

woning bij elk evenement.  

 
Tabel 3.1: berekeningsresulaten 

Activiteit Id Maatgevende woning Bronvermogen activiteit Geluidbelasting 

Kermis De Weere E1-1 Driestedenweg 124 103 dB(A) 70 dB(A) 85 dB(C) 

Podium – nw-zijde E1-2 Driestedenweg 130 103 dB(A) 70 dB(A) 85 dB(C) 
Podium – zo-zijde E1-3 Driestedenweg 147 98 dB(A) 70 dB(A) 85 dB(C) 
Oktoberfest E2-1 Driestedenweg 130 103 dB(A) 70 dB(A) 85 dB(C) 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

In opdracht van de Rho adviseurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar evenementen, 

die worden gehouden rondom de inrichting aan de Driestedenweg 126 in De Weere. Tijdens 

deze evenementen wordt er muziek ten gehore gebracht op buitenpodia.  

 

Ter beoordeling van voorgenoemde evenementen is voorliggend akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt het volgende. 

 

1. Wanneer de geluidvermogenniveaus uit tabel 2.6 in acht worden genomen kan er 

worden voldaan aan de norm van 70 dB(A). Deze norm wordt aanbevolen in de nota 

“Evenementen met een luidruchtig karakter” van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg, 

d.d. januari 1996. Voor de lage bassen kan een norm van 85 dB(C) worden gehanteerd, 

dus 15 dB hoger dan de dB(A) norm. 

2. Voorgesteld wordt om de volgende normen te hanteren: 
 

 

 

 

 

3. Voorgesteld wordt om aan de zuidzijde van de inrichting van “lichtere” muziek uit te 

gaan met een geluidvermogenniveau van maximaal 98 dB(A). Dit is een aanvaardbaar 

geluidniveau voor deze situatie. 

4. Aan de noordzijde van de inrichting kunnen de geluidvermogenniveaus hoger liggen, 

maar met een geluidvermogenniveau van maximaal 103 dB(A). Kijkend naar tabel 2.6 

zal dit in de lijn liggen van een Liveband met 3-6 mensen. 

5. Binnen de gestelde normen kunnen de in deze situatie representatieve soorten 

(muziek) evenementen qua bronniveau goed plaatsvinden. 

 

  

Leek, 1 juni 2018 

Avenue Adviseurs 

 

 

 

 

 

 

 

De heer ing. R. Laan 

Activiteit Id Maatgevende woning Geluidbelasting 

Kermis De Weere E1-1 Driestedenweg 124 70 dB(A) 85 dB(C) 

Podium – nw-zijde E1-2 Driestedenweg 130 70 dB(A) 85 dB(C) 
Podium – zo-zijde E1-3 Driestedenweg 147 70 dB(A) 85 dB(C) 
Oktoberfest E2-1 Driestedenweg 130 70 dB(A) 85 dB(C) 





Bepaling toelaatbaar geluidniveau op basis van house spectrum Bijlage 1

Projectnummer : Datum:

Opdrachtgever :

Omschrijving :

Berekening op maatgevende beoordelingspunt

E1-1 Kermisactiviteiten
63 125 250 500 1000 2000 4000 TOT.

Referentiewaarde [dB] 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 96,6

House Spectrum [dB] 13,0 8,0 8,0 7,0 7,0 9,0 10,0

Niveau met House spectrum 75,1 80,1 80,1 81,1 81,1 79,1 78,1 88,1

A-weging [dB] 26,0 16,0 9,0 3,0 0,0 -1,2 -1,0

C-weging [dB] 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2

Verschil 25,2 15,8 9,0 3,0 0,0 -1,0 -0,8 25,8

Bronvermogen met A-weging 101,1 96,1 89,1 84,1 81,1 77,9 77,1 102,6

Bronvermogen met C-weging 75,9 80,3 80,1 81,1 81,1 78,9 77,9 88,1

Verschil 14,5

Bronvermogen activiteit 101,1 96,1 89,1 84,1 81,1 77,9 77,1 102,6

Maximaal geluidvermogenniveau activiteit 102,6 dB(A) (op basis van housespectrum)

Maatgevende woning Driestedenweg 124

Maximaal geluidniveau op maatgevende woning in dB(A) 70 dB(A)

Maximaal geluidniveau in dB(C) 84,5 dB(C)

E1-2 Tent met podium - noordwestzijde
63 125 250 500 1000 2000 4000 TOT.

Referentiewaarde [dB] 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 96,6

House Spectrum [dB] 13,0 8,0 8,0 7,0 7,0 9,0 10,0

Niveau met House spectrum 75,1 80,1 80,1 81,1 81,1 79,1 78,1 88,1

A-weging [dB] 26,0 16,0 9,0 3,0 0,0 -1,2 -1,0

C-weging [dB] 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2

Verschil 25,2 15,8 9,0 3,0 0,0 -1,0 -0,8 25,8

Bronvermogen met A-weging 101,1 96,1 89,1 84,1 81,1 77,9 77,1 102,6

Bronvermogen met C-weging 75,9 80,3 80,1 81,1 81,1 78,9 77,9 88,1

Verschil 14,5

Bronvermogen activiteit 101,1 96,1 89,1 84,1 81,1 77,9 77,1 102,6

Maximaal geluidvermogenniveau activiteit 102,6 dB(A) (op basis van housespectrum)

Maatgevende woning Driestedenweg 130

Maximaal geluidniveau op maatgevende woning in dB(A) 70 dB(A)

Maximaal geluidniveau in dB(C) 84,5 dB(C)

E1-3 Tent met podium - zuidoostzijde
63 125 250 500 1000 2000 4000 TOT.

Referentiewaarde [dB] 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 91,5

House Spectrum [dB] 13,0 8,0 8,0 7,0 7,0 9,0 10,0

Niveau met House spectrum 70,0 75,0 75,0 76,0 76,0 74,0 73,0 83,0

A-weging [dB] 26,0 16,0 9,0 3,0 0,0 -1,2 -1,0

C-weging [dB] 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2

Verschil 25,2 15,8 9,0 3,0 0,0 -1,0 -0,8 25,8

Bronvermogen met A-weging 96,0 91,0 84,0 79,0 76,0 72,8 72,0 97,5

Bronvermogen met C-weging 70,8 75,2 75,0 76,0 76,0 73,8 72,8 83,0

Verschil 14,5

Bronvermogen activiteit 96,0 91,0 84,0 79,0 76,0 72,8 72,0 97,5

Maximaal geluidvermogenniveau activiteit 97,5 dB(A) (op basis van housespectrum)

Maatgevende woning Driestedenweg 147

Maximaal geluidniveau op maatgevende woning in dB(A) 70 dB(A)

Maximaal geluidniveau in dB(C) 84,5 dB(C)

Oktoberfest
63 125 250 500 1000 2000 4000 TOT.

Referentiewaarde [dB] 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 96,5

House Spectrum [dB] 13,0 8,0 8,0 7,0 7,0 9,0 10,0

Niveau met House spectrum 75,0 80,0 80,0 81,0 81,0 79,0 78,0 88,0

A-weging [dB] 26,0 16,0 9,0 3,0 0,0 -1,2 -1,0

C-weging [dB] 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2

Verschil 25,2 15,8 9,0 3,0 0,0 -1,0 -0,8 25,8

Bronvermogen met A-weging 101,0 96,0 89,0 84,0 81,0 77,8 77,0 102,5

Bronvermogen met C-weging 75,8 80,2 80,0 81,0 81,0 78,8 77,8 88,0

Verschil 14,5

Bronvermogen activiteit 101,0 96,0 89,0 84,0 81,0 77,8 77,0 102,5

Maximaal geluidvermogenniveau activiteit 102,5 dB(A) (op basis van housespectrum)

Maatgevende woning Driestedenweg 130

Maximaal geluidniveau op maatgevende woning in dB(A) 70 dB(A)

Maximaal geluidniveau in dB(C) 84,5 dB(C)

31 mei 2018

Rho

AO Evenementen aan Driestedenweg 126 in De Weere



Totaalresultaten per beoordelingspunt

E1-1 - Kermisactiviteiten

Oktoberfest

 E1-2 - Tent met podium - noordwestzijde

 E1-3 - Tent met podium - zuidoostzijde



Geluidcontouren per evenement

E1-1 - Kermisactiviteiten

 E1-2 - Tent met podium - noordwestzijde



 E1-3 - Tent met podium - zuidoostzijde

Oktoberfest
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