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Onderwerp: Anonieme klacht overlast Riviervischmarkt

Geachte leden van de commissie Bestuur,

Op verzoek van de Christenunie beantwoord ik bij deze een anonieme brief van een bewoner van de 
Riviervischmarkt over de ondervonden overlast van de horecabedrijven aldaar.

De Riviervischmarkt maakt onderdeel uit van het uitgaansgebied van de Krocht, rondom de Grote of 
St. Bavokerk tot aan de Kleine Houtstraat. Het gevolg kan zijn dat er op deze locatie meer overlast en 
lawaai kan worden ondervonden van de aldaar geconcentreerd gevestigde horeca dan op andere 
plaatsen, omdat het merendeel van de uitgaande bezoekers zich in dit gebied ophoudt en van bedrijf 
naar bedrijf gaan.

In het kader van de deregulering zijn de laatste jaren een aantal vergunningen/ontheffingen 
vervangen door algemene regels. Deze zijn van toepassing op de terrassen en op de sluitingstijden. 
De horecaondernemers dienen zich aan deze regels te houden. In het weekend wordt door het 
horecateam van de politie toezicht gehouden in het uitgaansgebied en indien nodig handhavend 
opgetreden. Er zijn geen aanwijzingen dat de overlast de laatste periode is toegenomen. Naast de 
politie houdt handhaving 26 nachten in het weekend toezicht op de horecabedrijven en de 
bezoekers.

In de brief wordt aangegeven dat het voornamelijk gaat om milieu gerelateerde problemen: 
stankoverlast, geluidsoverlast en vervoersproblematiek.

Stankoverlast
Stankoverlast van afzuigers en geluidsoverlast van airco's kunnen gemeld worden bij de gemeente.
De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) stelt dan in opdracht van de gemeente ter plaatse een onderzoek 
in en zal indien de klachten gegrond zijn passende maatregelen laten nemen. Klachten moeten 
echter wel gemeld worden. De ODIJ mag niet ongefundeerd een onderzoek instellen om op locatie te 
bepalen welke apparaten wel of geen overlast veroorzaken. Ik zou de klager willen verzoeken aan de 
gemeente aan te geven van welke apparaten er overlast wordt ondervonden. Enkel op deze wijze
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kan er objectief bekeken worden of de klacht dient te leiden tot het nemen van maatregelen door de 
betreffende ondernemer. Het is niet gebruikelijk dat de naam van de klager wordt gedeeld met de 
ondernemer van het bedrijf waar een onderzoek moet worden ingesteld op basis van een ontvangen 
klacht.

Geluidsoverlast
De klacht ten aanzien van de geluidsoverlast van muziek heeft reeds geleid tot het laten uit zetten 
van muziekboxen die bij een aantal bedrijven aan de gevel gehangen waren. Dit is namelijk op grond 
van de Algemene Regels voor Terrassen niet toegestaan. In voorwaarde 3 van de Algemene Regels 
voor terrassen behorend bij het Terassenbeleid is het volgende opgenomen: "Op het terras mag 
geen akoestische of versterkte muziek ten gehore worden gebracht."
Geluidsboxen aan de gevel dan wel geluid vanuit de inrichting gericht op een terras zijn dus niet 
toegestaan. Handhaving heeft de betreffende bedrijven bezocht en zal dit in de gaten blijven 
houden. Geluidsoverlast van pratende en rokende bezoekers is niet altijd toe te schrijven aan een 
horecabedrijf. Zoals reeds eerder vermeld wordt de Riviervischmarkt druk bezocht en verplaatsen 
bezoekers zich via deze route naar elders in de stad.

Scooteroverlast
Aan de Riviervischmarkt is een bedrijf gevestigd dat ook maaltijden thuis bezorgt. Zij maken hiervoor 
gebruik van scooters. Met het bedrijf zijn afspraken gemaakt dat men met de scooters niet door het 
wandelgebied mag rijden. Regelmatig wordt het bedrijf hier weer op aan gesproken als de bezorgers 
toch rijden binnen het gebied. Handhaving controleert hier op. In voorkomende gevallen wordt 
sanctionerend opgetreden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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Betreft: ernstige geluidsoverlast Riviervismarkt
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Geachte heer/mevrouw,

Ik woon nu sinds 8 jaar op de Riviervismarkt en er is in die tijd erg veel veranderd. Natuurlijk is er 
altijd horeca geweest en natuurlijk trekt er, tijdens de nachtelijke uren, publiek van verschillende 
pluimage door de stad. Die zijn ook niet altijd even rustig. En ja ik ben er gaan wonen in de volle 
wetenschap dat het een uitgaansgebied is. Beperkte overlast is acceptabel.
Maar met name de overlast voortkomend uit de horeca is wel heel erg toegenomen.
Het zijn allemaal milieu gerelateerde problemen, want het gaat om stankoverlast, geluidsoverlast 
en vervoersproblematiek. Hiervoor bestaat duidelijk omschreven regelgeving maar daar hoeft 
men zich blijkbaar niet aan te houden of men lapt de regelgeving gewoonweg aan zijn of haar 
laars en handhaving volgt pas na een klacht.

Terrassen tot ver in de nacht, portiers die de straat niet meer schoonhouden, horecaondernemers 
die voor elke euro winst willen gaan ten kostte van de buurt waarin ze zitten. Het feit dat het 
geluid niet weg kan maar door de st. Bavo wordt weerkaatst schijnt geen belemmering te zijn om 
met luide muziek mensen te trekken op rustige momenten. Afzuigkappen die het restaurant 
schoon houden van stak maar de lucht zo op de achterplaats dumpen. Airco's die de gehele 
nacht een zoemend geluid geven die de acceptabele grens ruim overschrijden. Als laatste 
natuurlijk die zeer verreikende bass-dreunen, dat is werkelijk de ergste hinder.

Voor mij is de maat vol, maar ik heb daarbij ook meteen het gevoel dat ik heel erg met mijn rug 
tegen de muur sta. Ik heb een aantal keren getracht op de avond zelf de overlast aan te kaarten, 
maarrdat is niet geheel goed ontvangen, ik snap dat ook omdat ze bang zijn voor omzetverlies 
maar dat kan toch niet via de rug van de bewoners van de Riviervismarkt.



Je wordt gewoon weggejaagd en verbaal de huid vol gescholden. Behoorlijk intimiderend 
allemaal. Vandaar dat ik ook besloten heb anoniem dit aan te kaarten. Laf maar met een reden, 
een kop van jut heeft het in deze tijd niet echt makkelijk.

Op dit moment is de Riviervismarkt echt het afvoerputje qua de overlast. Ondernemers creëren 
bewust lange rijen om het druk te laten lijken maar ze staan wel onder mijn raam te schreeuwen, 
te roken en elkaar uit te dagen. Ze hangen ineens luidsprekers op aan de gevel die het geluid 
tegen de kerk aan galmen. De weerkaatsing knalt zo mijn slaapkamer binnen. Een zaak mag 
schijnbaar tegenwoordig met keiharde muziek de deuren openhouden om zo mensen te trekken. 
In het verleden moesten dan de deuren dichtblijven, maar dat was vroeger.
De luchtafvoer uit de afzuigkap van de keuken gaat niet omhoog maar gewoon weer de 
binnenplaats aan de achterkant in. Alle stank slaat neer in plaats van dat het de lucht in gaat. En 
sluiten de kroegen eindelijk dan is het zo'n chaos op straat dat er nog tot 6 uur luidruchtige jeugd 
blijft hangen. Die worden uiteindelijk vervangen door personeel die op straat nog even de avond 
doorneemt.
Door de weeks hebben we nog de scooters voor de bezorgdienst. Die rijden af en aan door het 
voetgangersgebied. Zet dat gewoon neer op de hoek van de Jansstraat. Probleem opgelost.
Maar men wil graag voor de voordeur staan. Ze worden natuurlijk nooit betrapt maar hoe komen 
ze elke keer voor de voordeur.

Mijn vraag aan u is of er wellicht op basis van een aantal steekproeven gewoon eens gekeken kan 
worden of het allemaal nog binnen de richtlijnen blijft. Ik ga niet vragen om sancties maar 
gewoon houden aan de wet is al een hele verbetering. Elke vergunning heeft een richtlijn qua 
toegestaan aantal decibellen. Elke vergunning bevat richtlijnen omtrent afzuigkappen en 
dergelijke. Elke vergunning bevat de opmerking dat overlast veroorzaken niet mag, het gebeurd 
echter wel. Maar wie controleert en handhaaft dat. Dat er nu geen handhaving is is helaas wel 
pijnlijk duidelijk. Bij de ondernemers een beroep doen op sociaal ondernemerschap binnen de 
buurt is een utopie. Iedereen zegt wel dat je overlast mag melden bij ze maar de portier duwt je 
gewoon van het stoepje, of zeggen dat je later terug moet komen als de baas er is die wel 
Nederlands spreekt.

Als dit zo doorgaat hebben we meer last van wetteloosheid en de commercie die de macht grijpt. 
Ik als bewoner verlies het gewoon keer op keer. Natuurlijk had u liever gehad dat ik mijn naam 
bekend maak om er een zaak van te maken, maar de redenen om dat niet te doen zijn in mijn 
ogen legitiem. Er zijn al meerdere bewoners die hebben geklaagd en die zijn uiteindelijk allemaal 
vertrokken. Waarbij ik zeker niet wil suggereren dat ze gevlucht zijn. Nogmaals voldoen aan de 
regelgeving is al een dusdanige verbetering dat dat al een genot zou zijn maar hoe komen we 
daar en hoe regelen we dat dat ook de grens voor de toekomst wordt. Ga binnen de muren van 
je bedrijf helemaal uitje dak maar hou het daar ook en neem verantwoordelijkheid voor je deel in 
de gedragingen op straat.

Met vriendelijke groet,


