
Ter informatie aan de commissie Bestuur 

Reactie op de informatienota van M.J. Moggré m.b.t. de kermis 

Zaanenlaan 

In de nota wordt de geluidsoverlast voor bewoners erg summier 

besproken en eigenlijk afgedaan met de conclusie dat het geluidsniveau 

binnen de normen bleef en er in het geluid weinig bastonen aanwezig 

waren.  

De enig juiste manier om geluidsniveaus te meten is, volgens de huidige 

inzichten, de dB(C) belasting meten. Dat geeft beter inzicht in de 

geluidsoverlast voor omwonenden (1). 

De bewering dat het geluidsniveau ‘’niet overheersend was” is wel een erg 

subjectieve vaststelling. Dat geldt ook voor de opmerking dat er weinig 

bastonen in het geluid zaten. Het meten van geluid is een exact (en 

ingewikkeld) vak en de resultaten zijn in cijfers uit te drukken. 

Daarom heeft een aantal bewoners al meerder jaren gevraagd om een 

dB(C) norm voor Haarlemse evenementen vast te stellen, zoals dat ook 

bijvoorbeeld in Amsterdam is gedaan (2). 

Aangezien Haarlem geen dB(C) norm heeft vastgesteld, is de bewering dat 

het geluidsniveau in 2019 binnen de norm is gebleven een onjuiste 

bewering. Het geluid is volgens de milieudienst binnen de dB(A) norm 

gebleven. 

Overigens blijkt uit de notitie niet welke waarden daadwerkelijk zijn 

gemeten. De gegevens zijn niet openbaar gemaakt! Ze staan ook niet in 

deze nota. 

Conclusie: 

Aangezien de gemeente Haarlem een evenement (de kermis) in een 

woonwijk organiseert heeft zij de wettelijke plicht de overlast voor de 

betrokken omwonenden tot een minimum te beperken. Na uitgebreid 

(technisch- en praktijk-) onderzoek is de gemeente Amsterdam tot de 

conclusie gekomen dat bij een evenement zoals een kermis een maximale 

dB(C) waarde van 75 dB(C) op de gevels van omwonenden acceptabel is 

en aan de wettelijk eisen voldoet. (3)  

Uiteraard is deze waarde niet zonder kennis van zaken één op één op 

Haarlem toe te passen, aangezien ook bijvoorbeeld de duur van de 

geluidsoverlast (meerdere dagen!) aanleiding kan zijn om de norm nog 

lager te stellen. Ook het feit dat hier sprake is van oudere minder goed 

geïsoleerde woningen kan verdere bijstelling van de norm nodig 

maken. 



Aangezien het voor een gemeente de wettelijke plicht is om de overlast 

van een evenement te minimaliseren, zouden bewoners met succes een 

beroep op de rechter kunnen doen om Haarlem op te leggen dB(C) 

normen vast te stellen voor evenementen en deze te handhaven.  

Ik vraag daarom nogmaals aan de gemeente Haarlem om na gedegen 

onderzoek (rekening houdend met de lange duur van het evenement en 

de geringe geluidsisolatie van de woningen) vóór de kermis van 2020 een 

dB(C) norm vast te stellen en in de vergunning op te nemen.  

Verder vraag ik de commissie Bestuur om deze reactie mee te nemen bij 

het advies aan het college m.b.t. tot de kermis Zaanenlaan. 

Haarlem 8 juni 2019 

L.L. Korteman 

Marnixplein Haarlem 

 

1) Bron: Geluidsbeleid voor evenementen in Amsterdam blz 39 

2) Bron: Geluidsbeleid voor evenementen in Amsterdam 

3) Bron: Geluidsbeleid voor evenementen in Amsterdam blz 5 

De complete nota van de gemeente Amsterdam vindt u hier: 

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/evenement/geluidseis

en/beleidsregel-geluid/ 
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