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Aan
de fractie Beter Voor Dordt
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Datum 6 september 2022
Ons kenmerk 2022-0143337
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake geluidsoverlast en (zwerf)afval 

Big Rivers

Geachte fractieleden,

Bij brief van 20 juli 2022, bij ons ingekomen op 20 juli 2022, heeft u op grond
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie Beter Voor Dordt vragen gesteld inzake geluidsoverlast en (zwerf)afval 
Big Rivers.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Welke (geluids)normen zijn er gehanteerd aan de Spuiboulevard voor 
het driedaagse muziekfestival Big Rivers?

Antwoord Op de Spuiboulevard zijn de volgende maximale geluidsnormen 
vergund in de evenementenvergunning van het Big Rivers Festival 90 
dB(A) (decibel A) en 105 dB(C) (decibel C). Uitsluitend 3 headliners 
hebben een hogere dB(A) dB(C) vergund gekregen, zijnde 95 dB(A) en 
105 dB(C). De headliners waren het laatste uur van de programmering 
op de Spuiboulevard, zowel op vrijdag, zaterdag als op zondag
De geluidsnormen wijken niet af van de vorige edities. 
In de vergunning zijn de volgende eindtijden opgenomen: vrijdag en 
zaterdag 24.00 en zondag: 23.00. De eindtijden zijn niet overschreden.

Toelichting: We kunnen geluid horen van verschillende toonhoogtes. 
Om het geluidniveau te kunnen vaststellen gebruikt men 2 maten: 
decibel A (dBA) en decibel C (dBC). Het gemiddelde van de gehoorde 
geluidssterkte over alle toonhoogtes (frequenties) noemt men dBA. 
Lage tonen dringen veel sterker door dan hoge tonen. Vandaar dat 
dB(C) is ingevoerd, een gemiddelde over alle toonhoogtes waar lage 
tonen sterker worden meegeteld. 

Vraag 2. Is men aan de Spuiboulevard binnen de (geluids)normen gebleven?
a Zo ja, kunt u aantoonbaar maken dat dit getoetst is?
b. Zo niet, waarom niet en op welke wijze is daarbij gehandhaafd?

Antwoord De geluidsproductie op de Spuiboulevard is binnen de aangegeven 
geluidsnormen gebleven. Op alle drie de festivaldagen heeft de 
geluidsadviseur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid 
geluidsmetingen verricht bij alle locaties van Big Rivers waarbij is 
vastgesteld dat de geluidsproductie ruim binnen de vergunde waarden 
is gebleven, ook tijdens de optredens van de headliners. Er zijn 
nagenoeg geen klachten bij de Omgevingsdienst binnengekomen.
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Vraag 3. Golden in het gehele centrum dezelfde (geluids)normen?
a. Zo niet, welke criteria worden daarbij anders gehanteerd en 

waarom?
Antwoord Nee, dit is niet het geval. Dit wordt gebaseerd op het feit dat op 

locaties de afstand tussen het podium en de dichtstbijzijnde gevels van
woningen verschillend is. Daar waar de afstand kleiner is wordt een 
lager maximale geluidswaarde gehanteerd. 

Vraag 4. Hoe is bij het verlenen van de gemeentelijke vergunning voor het 
muziekfestival Big Rivers gekeken naar de woonomgeving en de 
beleving van de bewoners aan de Spuiboulevard daarbij?

Antwoord Op alle locaties wordt door het Big Rivers Festival gebruik gemaakt van
geluidsapparatuur die de geluidsproductie richt naar het publiek en de 
overlast naar buiten toe ingeperkt. De 'Beleidsregel en nadere regels 
voor de organisatie en uitvoering van evenementen' hebben als doel 
om de hoeveelheid evenementen en de geluidsoverlast daarvan te 
beperken. Daarentegen is geluidsoverlast een beleving die we niet 
zomaar weg kunnen nemen, wel proberen we zoveel mogelijk rekening 
te houden met deze beleving. Zie daarvoor ook de antwoorden op de 
andere vragen. 

Vraag 5. Op welke wijze zijn bewoners aan de Spuiboulevard op voorhand 
geïnformeerd?
a. En hoe is geborgd dat de aan bewoners verstrekte informatie in lijn 

is met de door de gemeente verleende vergunning?
Antwoord Alle bewoners hebben een bewonersinformatiebrief ontvangen, waarin 

alle tijdelijke verkeersmaatregelen, de tijden van het evenement en de 
geluidsnormen zijn benoemd, inclusief telefoonnummer voor klachten 
en/of andere opmerkingen. Deze informatie is in lijn met de vergunning
die is verleend voor het Big Rivers Festival.

Vraag 6. En hoe kan er in de toekomst wellicht beter mee omgegaan worden 
zodat het muziekfestival Big Rivers voor bewoners aan de 
Spuiboulevard plezieriger verloopt met minder geluidsoverlast zoals 
ook is bewerkstelligd met bijvoorbeeld de kermis en de Dance Tour?

Antwoord Ervaring leert dat deze bijeenkomsten voor Big Rivers positief effect 
hebben op de beleving en acceptatie van het evenement door 
omwonenden. Vanuit de gemeente zal aan de organisatie nadrukkelijk 
worden gevraagd om te investeren in bewonersbijeenkomsten, ook 
voor deze locatie. Dat is nu rond de Spuiboulevard minder gebeurd 
door omstandigheden. Dit jaar heeft overigens Boulevard of Dance niet 
plaatsgevonden.  

Vraag 7. Hoe kan het dat drie dagen ná afloop van het muziekfestival Big Rivers 
nog zo veel (zwerf)afval te vinden is op de Spuiboulevard?

Antwoord De Stichting Big Rivers is eindverantwoordelijk voor het schoon 
opleveren van het evenemententerrein (onderdeel van de 
evenementenvergunning). De Stichting heeft afspraken gemaakt voor 
het verwerken van afval met HVC en Netwerk. Netwerk heeft helaas 
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haar afspraken niet op tijd kunnen nakomen door personeelsgebrek. 
Desondanks heeft ze haar best gedaan, zelfs kantoorpersoneel is door 
Netwerk ingezet om het terrein schoon te maken. In de vergunning is 
opgenomen dat de organisatie twee dagen heeft om alles op te ruimen 
en schoon te maken. Na overschrijding van deze termijn heeft de 
gemeente de organisatie direct aangesproken.

Vraag 8. Hoe gaat u dit evalueren en welke partijen betrekt u daarbij?
Antwoord Het Big Rivers Festival wordt in het Evenementenoverleg volledig 

geëvalueerd, waarbij dit item zeker onderdeel van de agenda zal zijn. 
In het Evenementenoverleg zijn alle adviesdiensten, de 
vergunningverlener, het Evenementenbureau en de organisator 
aanwezig. 

Vraag 9. Hoe gaat u voorkomen dat bij komende (muziek)evenementen dagen 
later nog (zwerf)afval te vinden is?

Antwoord Dit zien wij als een incident. In het algemeen nemen de organisatoren 
de verantwoordelijkheid en zorgen goede afspraken ervoor dat het 
evenemententerrein conform de afspraken binnen de gestelde 
termijnen is schoon gemaakt. Hiervoor zijn voldoende waarborgen 
ingebouwd bij de vergunningverlening en mocht het schoonmaken 
desondanks onverhoopt niet (afdoende) gebeuren dan zal de rekening 
voor schoonmaak naar de verantwoordelijke partij gestuurd worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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