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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom,
Op de agenda van de commissievergadering op 21 mei 2015 stond de voortgang van het kermisonderzoek
geagendeerd. Met deze brief wil ik u graag informeren over de diverse toezeggingen die deze avond zijn gedaan.
1. Nagaan hoe het zit met bas- en piekgeluiden. Zijn hiervoor ook begrenzers mogelijk? En welke regels kunnen
in verordening worden opgenomen?
De geluidsnormen voor evenementen in de openlucht zijn niet in een verordening opgenomen maar in het door het
college bij het besluit van 18 mei 2010 vastgesteld "Geluidbeleid voor evenementen in de openlucht in de gemeente
Bergen op Zoom". In dit beleid is, ten aanzien van ieder terrein dat in de gemeente bestemd is om er evenementen op te
houden, beschreven welke geluidnormen er toegestaan zijn. Niet alleen de dB(A) norm maar ook de dB(C) norm (dit is
de bastoon).
Voor het evenemententerrein "Kijk in de Pot" zijn dat de volgende normen: 20 dagen een evenement met een
geluidsbelasting van 70 dB(A).
Voor het evenemententerrein aan de Boulevard zijn dat de volgende normen: 20 dagen een evenement met een
geluidsbelasting van 75 dB(A).
Daarnaast is in het beleid ten aanzien van de basgeluiden het volgende beschreven. Naast geluidsnormen (dB(A)) wordt
ook de normstelling ten behoeve van het basgeluid dB(C) vastgelegd. Bij het bepalen van de toegestane basnorm dient
de volgende werkwijze in acht te worden genomen:
Dansorkest:
de toegestane dB(A) norm +13;
Poporkest/drive-in show: de toegestane dB(A) norm +13;
Popfestival:
de toegestane dB(A) norm * 13;
Houseparty:
de toegestane dB(A) norm * 20.
Concreet betekent dit dus dat op Kijk in de Pot het basgeluid 83 dB(C) mag bedragen en niet meer.
Ook is in het beleid in bijlage 3 een protocol opgenomen, genaamd: Protocol toepassing geluidsbegrenzer bij
evenementen.
1. De toezichthouder (geluidsdeskundige) laat de geluidsbron aanzetten of is bij de soundcheck van de band aanwezig.
2. De evenementenorganisatie draagt er zorg voor dat de geluidsbegrenzer, op het moment dat de toezichthouder
aanwezig is, tussen het mengpaneel en de eindversterker is geplaatst.
3. De toezichthouder gaat op het meetpunt ^referentiepunt) staan.
4.
De toezichthouder bepaalt het maximaal toelaatbare geluidsniveau aan de hand van de locatie van het
referentiepunt en het normstelsel uit de evenementenmatrix.
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De toezichthouder regelt de geluidsbegrenzer af op het maximale toegestane geluidsniveau ter plaatse van het
referentiepunt (meetpunt ten behoeve van de controle van het geluidsniveau).
Na afregeling en verzegeling van de begrenzer zal de toezichthouder een meting verrichten ter plaatse van het
mengpaneel teneinde het maximaal toegestane geluidsniveau bij het mengpaneel te kunnen bepalen.
De evenementenorganisatie zorgt voor een geluidsmeter (eventueel op statief) ter plaatse van het mengpaneel,
zodat te allen tijde het maximaal toegestane geluidsniveau door de evenementenorganisatie gecontroleerd kan
worden.

Wanneer er geen begrenzer aanwezig is, zal aan de hand van een proefmeeting vanaf het referentie punt bepaald
worden op welke stand de installatie mag worden gezet. Deze stand wordt via een merkteken aangebracht en zal via het
maken van een foto worden vastgelegd.
2. Verder is er toegezegd een indicatie te verstrekken van kosten voor aanpassing evenemententerrein de
Boulevard om een kermis hier te kunnen laten plaatsvinden (investeringen I aanbrengen voorzieningen).
1. Verlichting, verwijderen oude masten l armaturen en plaatsen nieuwe masten I armaturen. Aansluiten op
evenementenkast. (Imtech) C 58.310,00;
2. Verwijderen elementen (terpen), grond en bomen, aanbrengen Mesh-track graslandwapening, inzaaien.
C 8.261,00 (plaatselijk loonbedrijf)
3. Evenementenkast I Elektra totaal: C 21.373,00, gebaseerd op;
«
Ondergrondmodel: C 13.363,00 (vergelijkbaar Grote Markt)
»

Bovengrondmodel: C 3950,00

«
Energiezuil: 6 4060,00
4. Watertap: É 8400,00
Totale kosten: î 96.344,00
In de hierboven genoemde kosten zijn de aansluitkosten, netwerkkosten, leverantie (eenmalig en maandelijkse kosten)
niet verwerkt. Deze zijn ook niet in kaart te brengen omdat deze afhankelijk zijn van de vermogens die worden
aangebracht in de stroomkasten.
Het college heeft op 14 april 2015 ingestemd om stadspark Kijk in de Pot aan te wijzen als nieuwe locatie voor de
najaarskermis. Gezien bovenstaande informatie met kosten, staat het college achter dit besluit.
Ook de Nederlandse Kennisbond staat achter dit besluit. Zij hebben laten weten dat Stadspark Kijk in de Pot een
prachtige maar ook praktische locatie is. De juiste faciliteiten zijn aanwezig voor twee kermissen, er is een mooie
er is groeipotentie. Er is voldoende ruimte om diverse doelgroepen te
ontvangen.
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