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Geluidsoverlast	en	(zwerf)afval	Big	Rivers	
	
Geacht college, 
 
In het weekend van 15, 16 en 17 juli jl. stroomde de Dordtse binnenstad na twee jaar ontbering als 
vanouds weer vol voor het driedaagse muziekfestival Big Rivers. Fijn dat Dordrecht weer kon genieten van 
het festivalgevoel en diverse muziekklanken! Echter bereikte ons als Beter Voor Dordt ook signalen dat dit 
niet voor iedereen gold, met name voor de bewoners aan de Spuiboulevard, als gevolg van de ervaren 
geluidsoverlast. Tijdens het evenement was het onmogelijk voor bewoners om de organisatie het volume 
aan te laten passen. Uiteindelijk resulteerde het muziekfestival daardoor voor de bewoners in drie dagen 
‘vol kabaal’. Daarnaast hebben we geconstateerd dat drie dagen ná het muziekfestival op de 
Spuiboulevard de ‘restanten’ van het muziekfestival nog steeds duidelijk zichtbaar zijn. Zoals u weet maakt 
Beter Voor Dordt zich al jaren sterk voor de aanpak van (zwerf)afval. We constateren dat hier niet het 
goede voorbeeld wordt gegeven. 
 
Dat brengt Beter Voor Dordt tot de volgende vragen: 

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

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? 

3. Golden in het gehele centrum dezelfde (geluids)normen?  
a. Zo niet, welke criteria worden daarbij anders gehanteerd en waarom? 

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? 

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?  

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? 

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? 

8. Hoe gaat u dit evalueren en welke partijen betrekt u daarbij? 
9. Hoe gaat u voorkomen dat bij komende (muziek)evenementen dagen later nog (zwerf)afval te 

vinden is?  
 
Met vriendelijke groet,  
Fractie Beter Voor Dordt 
 
Contactpersoon: Marco Stam 


