Veel gestelde vragen over geluid bij evenementen
Ik heb last van het geluid van een evenement, waar kan ik dit melden?
Neem contact op met onze meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond: 0888-333 555. U kunt ook via onze site een
melding doen: www.dcmr.nl/melding-maken. Onze collega’s registreren uw melding. De meldingen van overlast worden
doorgegeven aan een inspecteur en aan de gemeente waar het evenement gehouden wordt.
Hoe hard mag het geluid zijn?
De gemeente geeft een evenementenvergunning af waarin staat wat de geluidnormen zijn. Er zijn meestal geluidnormen
vastgesteld voor de gevel van woningen, op het festivalterrein en op het podium. In de vergunning staan ook voorwaarden voor
de lage geluidsfrequenties, zoals bassen. Dat geluid bereikt een grotere afstand. Uiteraard moet de organisator zich houden
aan deze regels. Omdat evenementen meestal in de buitenlucht plaatsvinden, is de plaats van een podium en de windrichting
bepalend voor de hoogste geluidbelasting rond het evenemententerrein.
Hoe wordt het geluid gemeten?
Op verzoek van de gemeente houdt de DCMR toezicht, meestal bij grote evenementen, op de geluidsniveaus. De DCMR meet
met op verschillende manieren: met de hand en met onbemande meters. Soms staat in een vergunning dat de organisator van
het evenement het geluid moet monitoren.
Kan ik het geluid zelf meten?
Ja, dat kan, er zijn diverse geluidmeet-apps voor telefoons en kleine geluidmeters. Maar een telefoon is alleen geen
geluidmeter en er kunnen grote afwijkingen ten opzichte van het werkelijke geluidniveau gemeten worden. De DCMR meet met
eigen apparatuur om een organisator eventueel aan te spreken.
Ik heb overlast, kan de DCMR bij mij komen meten?
De DCMR houdt toezicht op geluid bij evenementen in opdracht van de gemeente. Er zijn jaarlijks vele evenementen in de
regio. Wij kunnen niet bij elk evenement toezicht houden. Als bij de meldkamer van de DCMR veel meldingen van overlast van
een evenement in een korte tijd binnenkomen, dan gaat een toezichthouder meten.
Ik heb veel last van het geluid, kunnen jullie het evenement stil leggen? Of het geluid zachter zetten?
Nee, dat kunnen wij niet. Wel informeren wij gemeente en politie over het verloop van de geluidmetingen, het aantal meldingen
van geluidsoverlast en het aantal unieke melders. Gemeente en politie kunnen op basis van deze informatie én de openbare
orde de afweging maken om in te grijpen bij evenement.
Kan ik gehoorschade oplopen door het geluid van deze evenementen?
U kunt deze vraag het beste stellen aan de GGD. De DCMR heeft onvoldoende expertise om uitspraken te doen over mogelijke
gevolgen voor uw gezondheid.
Ik heb last van het geluid van een feest bij een sportvereniging, kan ik dat bij jullie ook melden?
Ja, dat kan. Voor sportverenigingen gelden de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. Voor de controle op naleving van deze
normen is elk weekend een inspectieteam op pad dat onderzoek doet naar meldingen van geluidsoverlast van o.a. horeca en
ook sportverenigingen. Meer informatie over hun werkwijze leest u na op onze site:
https://www.dcmr.nl/nieuwsberichten/2018/02/zo-werken-we-aan-uw-melding-over-horeca-muziek.html
Waarom krijgt het evenement weer een vergunning als er de vorige keer al zoveel klachten over waren?
De gemeente beslist hierover. Het evenement kan een nieuwe vergunning aanvragen en de gemeente maakt een afweging
mede naar aanleiding van de evaluatie van het evenement en het aantal meldingen van geluidoverlast van de vorige editie.
Waar kan ik de vergunning van het evenement inzien?
U kunt de vergunningen nalezen op www.overheid.nl of inzien via uw eigen gemeente. De meeste vergunningen zijn online te
vinden.
Hoe lang mag een evenement duren?
De begin- en eindtijden staan in de vergunning van het evenement. De meeste grote evenementen beginnen om 13.00 uur en
eindigen om 23.00 uur. Voor de overige evenementen zijn de begin- en eindtijden per gemeente en evenement verschillend.
Voor grote evenementen zijn speciale tijden aangewezen voor de soundcheck, deze zijn ook in de vergunning opgenomen.

