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Valkenswaard, 26 juni 2012
Betreft: zienswijze concept beleidskader evenementen.

Zeer geacht College,
Van 31 mei 2012 tot en met 27 juni 2012 heeft het concept beleidskader evenementen ter inzage
gelegen. Middels deze zienswijze willen wij bezwaar maken tegen de beleidswijziging om evenementen
van categorie 2 en 3 op deze manier toe te staan in het buitengebied, om de navolgende redenen.
1.

Reeds twee maal heeft het festival Re-Action in de directe omgeving van onze woning (locatie
Maastrichterweg, hoek Abdijweg) plaatsgevonden. Herhaaldelijk hebben wij bij de gemeente
aangegeven dat de directe impact en overlast van de festival voor de omgeving te groot is. Ter
informatie hebben wij als bijlage 1 de brief bijgevoegd welke op 22 februari 2010 aan het
college is gezonden.

2.

Als doel van de concept beleidskader evenementen wordt aangegeven dat de gemeente een
balans wil krijgen in levendigheid, leefbaarheid en veiligheid van de gemeente. De gemeente
wil dit realiseren door het juiste evenement op de juiste plaats en de juist tijd te plannen. Dit
doel komt echter niet overeen met de inhoud van het beleidskader waarin evenementen van
categorie 2 en 3 en zelfs evenementen op het gebied van dance, house en terror eet. bijna
overal in het buitengebied ongelimiteerd wordt toegestaan. Dit kan geen wenselijke situatie zijn
met betrekking tot de leefbaarheid voor bewoners in het buitengebied.

3.

In het concept beleidskader wordt aangegeven dat door festivals op het gebied van dance
house en terror toe te staan onder de juiste voorwaarden (gebiedseisen) de gemeente ook
deze festivals kan huisvesten. Echter blijkt dat de randvoorwaarden die de gemeente aan een
dergelijk evenement stelt, om de overlast voor omwonende te beperken, alleen een afstand
van meer dan 100 m van de geluidsbron tot woningen betreft en de realisatie van voldoende
parkeergelegenheid. Met deze randvoorwaarden kan een dergelijk festival bijna overal in het
buitengebied of aan de rand van de dorpen gehouden kan worden en wordt de leefbaarheid
voor bewoners in het buitengebied absoluut niet gewaarborgd.

4.

In het concept beleidskader evenementen wordt aangegeven dat evenementen op het gebied
van dance, house en terror in het centrum niet wenselijk worden geacht. Tegelijkertijd wordt
aangegeven dat deze evenementen wel in het buitengebied wenselijk worden geacht omdat de
mate van overlast op omwonende beperkt zijn. Onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld en
waarom de gemeente verwacht dat de overlast beperkter zal zijn dan wanneer deze festivals in
het centrum zullen plaatsvinden. In het centrum zijn de woningen ook op 100 meter van de
markt gelegen (zie bijlage 2). Onduidelijk blijft waarom een dergelijk festival niet in het centrum
maar wel in het buitengebied acceptabel wordt geacht. Met deze ruime en summiere
randvoorwaarden betekend het dat een (dance) festival op bijna elke locatie buiten het
centrum wenselijk wordt geacht.

5.

In het concept beleidskader wordt het aantal evenementen in het buitengebied niet gelimiteerd.
Dit betekend dat er meerdere malen per jaar een dance, house of terror festival op maar 100
meter afstand van woningen kan worden gerealiseerd. Dat zal zeer onwenselijke situaties
opleveren.

6.

In het concept beleidskader wordt aangegeven dat het terrein van het Eurocircuit de kwaliteiten
voor een evenemententerrein voor meerdere types van evenementen heeft waaronder ook
evenementen op het gebied van house, dance en terror eet. Tevens wordt aangegeven dat bij
de actualisatie van het bestemmingsplan Eurocircuit de mogelijkheden worden bekeken om
het Eurocircuit te bestemmen als evenemententerrein. Onduidelijk is waarom evenementen op
het gebied van house, dance en terror eet. niet uitsluitend op het terrein van het Eurocircuit
kunnen plaatsvinden aangezien de overlast voor bewoners hiermee beperkt wordt. Aangezien
evenementen op het gebied van dance, house en terror nu bijna overal in het buitengebied
mogelijk worden gemaakt moet deze ook op het terrein van het Eurocircuit plaats kunnen
vinden.

7.

Uit recente jurisprudentie blijkt dat locaties voor evenementen verankerd dienen te worden in
een bestemmingsplan. In het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, wat momenteel ook
ter inzage ligt, zijn geen locaties bestemd voor evenementen. Is de gemeente voornemens dit
alsnog in een bestemmingsplan te verankeren?

Naar aanleiding van bovenstaande verzoeken wij u het concept beleidskader voor evenementen op de
volgende punten aan te passen:
De inhoud van het concept beleidskader evenementen in overeenstemming te
brengen met het doel van het beleidskader. Dit betekent dat er voor evenementen in
het buitengebied meer, duidelijkere en meetbare randvoorwaarden opgesteld moeten
worden om de leefbaarheid voor bewoners in het buitengebied te waarborgen.
Evenementen in categorie 2 en 3 uitsluitend toe te staan op het terrein van het
Eurocircuit. Of ander locaties in het buitengebied aan te wijzen waar deze
evenementen gehouden kunnen worden en waarbij uit onder meer akoestisch
onderzoek blijkt dat de leefbaarheid voor omwonende gewaarborgd kan worden.
Deze locatie voor evenementen te verankeren in een bestemmingsplan.
Het aantal evenementen in categorie 2 en 3 in het buitengebied te limiteren op 1 per
jaar.
De minimale afstand van de geluidsbron tot de dichtstbijzijnde woning te verhogen
naar minimaal 300 meter om de overlast (geluid, openbare dronkenschap en wild
plassen) voor omwonende te beperken.
In afwachting van u reactie verblijven wij,
Hoogachtend,
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De heer P.J.E. Deilsitfg '-Trtevrojiw Ing. W.C/DelsirjQ- Foekema
Maastrichterweg 269
Borkel en Schoft

Bijlage:
Brief 22 februari 2010 overlast
Kaart Markt - 100 meter contour
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Het College van Burgermeester en Wethouders
Postbus 10100
5550 GA Valkenswaard

Valkenswaard, 22 februari 2010
Betreft: Overlast festival Re-Action - terrein aan de Maastrichterweg, hoek Abdijweg

Geachte College,
Op zaterdag 24 mei 2008 en 23 mei 2009 heeft het festival Re-Action plaatsgevonden, op het terrein
aan de Maastrichterweg, hoek Abdijweg. Het festival werd in 2008 voor de eerste keer georganiseerd
ter ere van het jubileum van jongerencafé Pulse. Aangezien het evenement ook in 2009 heeft
plaatsgevonden en inmiddels de vergunning Is aangevraagd voor 2010 leiden wij af dat de organisatie
hier een jaarlijks terugkerend evenement van wil maken.
Als directe omwonende willen wij middels dit schrijven de overlast kenbaar maken welke door het
festival veroorzaakt wordt. De overlast wordt voornamelijk ondervonden door:
1. Geluid overlast.
Het geluid Is binnenshuis dusdanig hard dat dit als overlast gevend en zeer onprettig wordt
ervaren. De muziek met harde bass tonen van de drie verschillende podiums dreunen door
heel het huis.
2. Festival bezoeker welke urineren in voortuin / oprit
Deze situatie is zeer ongewenst.
3. Onder invloed zijnde festival bezoekers liggend in de voortuin / oprit.
Naar aanleiding hiervan is bij constatering de politie gewaarschuwd.
Als omwonende zijn wij dan ook genoodzaakt tijdens het festival thuis te blijven om onze eigendommen
voor schaden te behoeden ondanks de onaangename geluidsoverlast.
Wij zijn van mening dat een festival met deze omvang niet op bovengenoemde locatie thuis hoort.
Ondanks het buitengebied is de directe impact en overlast voor de directe omwonende zeker te groot.
Wij zijn van mening dat er betere locaties zijn waar de overlast minder groot zal zijn. Denk bijvoorbeeld
aan het Euro Circuit in Valkenswaard, waar tevens diverse voorzieningen aanwezig zijn.
Het eigen evenementenbeleid van de gemeente Valkenswaard laat een evenement als Re-action niet
toe op deze locatie in het buitengebied. Om het evenement toch plaats te laten vinden is inmiddels twee
maal een uitzondering gemaakt op het evenementenbeleid. Als omwonende zijn wij van mening dat de
gemeente niet structureel een uitzondering kan maken op het eigen evenementenbeleid zonder de
belangen van omwonende hierin te betrekken.
Inmiddels hebben wij via de media begrepen dat de gemeente de vergunning voor dit jaar heeft
geweigerd. Als omwonende zijn wij verheugd te horen dat de gemeente besloten heeft dat de locatie
aan de Maastrichterweg geen geschikte locatie is voor dit jaarlijks terugkerend evenement. In de media
hebben wij echter ook vernomen dat de organisatie voornemens is opnieuw een vergunning aan te
vragen voor hetzelfde evenement op deze locatie voor 18 september a.s..
Gelet op bovenstaande verzoeken wij U het festival niet meer toe te staan op de locatie aan de
Maastrichterweg - Abdijweg.
Ten slotte willen wij expliciet opmerken dat wij geen bezwaar hebben tegen evenementen of andere
(dorps)feesten in onze directe omgeving maar dat dit festival gelet op bovenstaande een te grote
overlast veroorzaakt voor de omwonende.

In afwachting van U reactie verblijven wij,

Hoogachtend,
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Kenmerk:
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gemeente@valkenswaard.nl

onderwerp:
Behandeld door:

ontvangstbevestiging
E. van G e r w e n

Bijlage:

Datum:

homepage
www.valkenswaard.nl

27-06-2012

Geachte meneer Delsing,

Hierbij bevestig ik dat ik vandaag van U een bezwaarschrift
in ontvangst heb genomen.
Ik zal voor verdere doorgeleiding in de organisatie zorgdragen.

Met vriendelijke groet,
medewerk(st)er Klantcontactcentrum,

E. van/(Serwen

