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Lokaal geluidsbeleid in Hellendoorn

Sandra Ponsteen, Henk Olthof, Antal ten Hove    commissie- & raadsleden 26 juni 2017

Wanneer is geluid lawaai?
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Geluidbeleving
Akoestische factoren

1. geluidsniveau

2. blootstellingsduur

3. frequentie

Sociaal-psychologische factoren

1. maatschappelijke aanvaardbaarheid

2. voorspelbaarheid

3. gevoel van beheersbaarheid

� zekerheid over het begin- en het eindtijdstip

het zelf kunnen beïnvloeden of stoppen van geluid

het kunnen ontlopen ervan (bijvoorbeeld door uit logeren te gaan)

randverschijnselen

Geluidsbeleid +

Geluid in soorten en maten

oa.

- geluid en ruimtelijke plannen

- geluid voor bedrijven

- geluid bij bouw & sloop

- geluid bij evenementen

Beleid door burgemeester, college en gemeenteraad 

vastgesteld in 2009
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Waar gaat het beleid niet over?

Geluid bij bouw & sloop
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Geluid bij bouw & sloop

sloop

bouw
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Geluid voor bedrijven bij ruimtelijke

ontwikkelingen en

vergunningverlening

voorbeeld: 

stap 1. in welk gebied ligt het?
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stap 2: ambities gebied

stap 3: vergunnen

Beleidsuitspraak

• De gemeente Hellendoorn toetst nieuw op te richten bedrijven aan 

de ambitiewaarde van het gebied en zal, indien hiertoe aanleiding 

bestaat, maatwerkvoorschriften opleggen.
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Geluid

bouw woningen / aanleg wegen

voorbeeld
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Geluid bij evenementen

APV Hellendoorn

• wettelijk kader voor evenementen

vergunningvrij/vergunning afhankelijk van 

oa. aantal aanwezigen, tijd evenement en 

eindtijd muziek

• incidentele festiviteiten bij milieu-inrichtingen 

(12 dagen regeling)
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Geluid bij evenementen 1

Beleidsuitspraak:
De organisatoren van luidruchtige evenementen binnen de gemeente 
Hellendoorn hebben een informatieplicht. 

Beleidsuitspraak:
Hellendoorn kiest ervoor om voor de evenementen met een relatief 
grote impact voor de omgeving vooroverleg te hebben met de 
organisatoren van deze evenementen.

Geluid bij evenementen 2

Beleidsuitspraak:
De gemeente verlangt akoestisch relevante informatie (situering 
podia, opstelling van geluidsboxen en dergelijke) bij de 
vergunningsaanvraag. 
Daarnaast stuurt de gemeente Hellendoorn op eindtijd en de 
verplichting om de woningen in de directe omgeving in kennis te 

stellen om (overmatige) hinder te voorkomen.

Beleidsuitspraak:
De gemeente Hellendoorn hanteert als uitgangspunt dat voor 
regulering met betrekking tot geluid bij evenementen andere 
instrumenten zullen worden ingezet dan het vastleggen van 
geluidsniveaus.
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* toezicht op naleving van de

voorschriften en het aangevraagde

* behandelen klachten

* bij overtredingen handhaven

Toezicht en handhaving

Vragen?


