
 

 

Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

Rondvraag SP en Trots Haarlem over nachtfeest Lichtfabriek 

 

Soort: Toezeggingen 

Nummer: 2016/472075  

Programmanummer 

6.3 Openbare orde en veiligheid 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Commissie bestuur  d.d. 6-10-2016 

Indiener/Fractie 

 

Omschrijving 

De heer Garretsen (SP) informeert naar de resultaten van de 

geluidsmetingen tijdens het nachtfeest in De Lichtfabriek op 1 oktober 

jl. Ziet het college in de uitkomsten aanleiding om op te treden? Trots 

vraagt of het klopt dat de vergunning voor het feest pas op het laatste 

moment is afgegeven. Deze rondvragen worden beantwoord door 

burgemeester Wienen. Zie ook BAZ 2016/436712 
 

 

 
 

Afdeling  

DVV/VH 

Verantwoordelijke 

Hageman, C.M.M. 

Email  

chageman@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5113820 

Stand van Zaken/afdoening 

Op vrijdagavond 30 september en zaterdagavond 1 oktober zijn door medewerkers van Omgevingsdienst 

IJmond geluidsmetingen verricht op de gevel van een woning waarop de geluidsnormen, zoals gesteld in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer, van toepassing zijn. Tijdens de metingen was op vrijdagnacht een Jamrock 

Rave Party en op zaterdagnacht een techno-house feest  in de Lichtfabriek (het Oliehuis) gaande. Het 

basgeluid van beide feesten was tijdens de metingen goed hoorbaar op de gevel van de woning. Er zijn 

zodanig hoge geluidniveaus op de gevel van de woning gemeten, dat handhaving noodzakelijk is ten einde 

naleving van de geluidsvoorschriften door de Lichtfabriek te bewerkstelligen. Gezien de gemeten waarden en 

de situering van de Lichtfabriek ten opzichte van de omgeving is het nodig om zogeheten 

maatwerkvoorschriften voor de Lichtfabriek te stellen, waaronder het voorschrift dat het ten gehore brengen 

van muziek alleen mag plaatsvinden via een met een geluidsbegrenzer begrensde muziekinstallatie. Deze 

procedure is inmiddels in gang gezet. 

In de nacht van 30 september heeft de politie ook een klacht ontvangen over geluidsoverlast van 

omwonenden. De politie is ter plaatse gegaan en heeft geconstateerd dat er sprake was van geluidsoverlast; 

de deuren van het bedrijf stonden open en er waren veel mensen aanwezig op het binnenplein. Op grond van 

deze constateringen is aan de ondernemer van de Lichtfabriek een waarschuwing op grond van het 

Horecasanctiebeleid verzonden. 

 



 
 
 
 
 
2013/243068  
2 

 

 

Ten aanzien van de afgegeven vergunning kan ik u meedelen dat het hier niet ging om de vergunning voor 

het houden van het feest, maar om de ontheffing om tot 06.00 uur geopend te zijn. Deze is inderdaad laat 

afgegeven omdat de ondernemer het gevraagde akoestisch rapport moest aanleveren en deze is pas kort voor 

het evenement ontvangen. 

Hoofdafdelingsmanager  Loon, R. van 

Portefeuillehouder   Wienen, J. 

 


