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Geachte mevrouw Nuyts,

Vraag 1:
Hoe zwaar laat u het leefbaarheidsaspect wegen bij het al dan niet toekennen van de vergunning?

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader
van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Antwoord 1:
Het leefbaarheidsaspect maakt een belangrijk onderdeel uit van de afweging die gemaakt wordt bij
het al dan niet verlenen van een nachtontheffing. Bij de beoordeling wordt onder ander gelet op de
akoestische effecten en de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving. Bovendien wordt
er altijd politieadvies ingewonnen over de voorliggende aanvraag. Als uit de afweging blijkt dat een
inrichting in aanmerking komt voor een nachtontheffing, worden aanvullende voorwaarden in deze
ontheffing opgenomen om de leefbaarheid in de omgeving te waarborgen. Denk hierbij aan
maximaal toegestane geluidswaarden.
Vraag 2:
Is het college van mening dat de woonfunctie in deze buurt van ondergeschikt belang is t.o.v. het
belang van het MECC en dat je gewoon pech hebt in de buurt van het MECC te wonen?
Hoe houdt u rekening met kinderen, oude mensen, werkende mensen en zieken, die niet kunnen
slapen vanwege de geluidshinder bij het toekennen van de vergunning?

Antwoord 2:
Zoals verwoord bij antwoord 1, maken leefbaarheidsaspecten, waaronder mogelijke geluidshinder,
onderdeel uit van het toetsingskader. Er wordt een evenwicht gezocht tussen het bedrijfsbelang van
een inrichting en de belangen van de omgeving.

In het belang van de omgeving is in de nachtontheffing voor het MECC de beperking opgenomen dat
er maximaal vijf keer per jaar ten behoeve van nachtelijke muziekevenementen afgeweken mag
worden van de reguliere openingstijden van de Maastrichtse horeca. Van deze vijf keer mag het
MECC drie maal tot 5.30 uur open zijn en maximaal twee maal tot 6.00 uur. Daarnaast zijn in de
nachtontheffing geluidseisen opgenomen. Deze eisen sluiten aan op de voorwaarden uit het Besluit
maatwerkvoorschriften dat eind vorig jaar is genomen. In dit besluit zijn de geluidseisen voor het
MECC geregeld. De eisen zijn mede bepaald op basis van verrichte geluidsonderzoeken. Het MECC
mag in afwijking tot de landelijke gehanteerde lijn van 12 keer per jaar afwijken van de regulier
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geldende geluidsnormen, maximaal 8 keer gelimiteerd afwijken van de regulier geldende
geluidsnormering. Dit is vijf keer toegestaan buiten de reguliere openingstijden en drie maal binnen
de reguliere openingstijden. Deze beperking is opgelegd in het belang van de omgeving. Daarnaast
is in het Besluit Maatwerkvoorschriften opgenomen dat omwonenden minimaal 14 dagen
voorafgaand aan een evenement hierover worden geïnformeerd. In zowel het Besluit
Maatwerkvoorschriften als de nachtontheffing is de algemene voorwaarde opgenomen dat de
omgeving als gevolg van de exploitatie redelijkerwijs gevrijwaard blijft van overlast.
Vraag 3:
Er is een handhavingstekort, dan zou het toch logischer zijn niet nog meer handhavingsintensieve
activiteiten te faciliteren? Houdt u rekening bij het toekennen van een vergunning met het tekort aan
handhaving indien het klip en klaar is dat de vergunningverlening een groot beroep op handhaving
veroorzaakt?
Antwoord 3:
De recente verleende nachtontheffing staat het MECC in vergelijking met voorgaande jaren minder
dagen toe waarop afgeweken mag worden van de reguliere openingstijden. De ontheffing vraagt
daarmee geen extra handhavingscapaciteit. Het waarborgen van leefbaarheidsaspecten is een
onderdeel van de vergunningverlening. De beschikbare handhavingscapaciteit op zichzelf is geen
toets-criterium.

Antwoord 4:
Handhaven houdt toezicht op de in de vergunning toegestane geluidslimieten. Deze limiet kan per
situatie verschillen.
Amsterdam hanteert bij muziekevenementen in de openbare ruimte in de regel een maximum 85
dB(C) op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen of andere geluidgevoelige objecten. De stad
hanteert voor evenementen met een hoog maatschappelijk belang, zoals Koningsdag en Pride
Amsterdam, een maximale gevelwaarde van 95 dB(C). De C-waarde geeft het laagfrequent geluid
aan, zoals bastonen. In het Besluit Maatwerkvoorschriften voor het MECC zijn eveneens maximale
gevelwaarden bij de dichtstbijzijnde gevoelige objecten, zoals woonhuizen, opgenomen. Er zijn
voorwaarden gesteld aan het hoogfrequent geluid (dB(A)) en laagfrequent geluid (dB(C)). Tijdens
muziekevenementen gelden de volgende maximaal toegestane gevelwaarden:
In de dagperiode (07.00 -19.00 uur) is 65 dB(A) en 90 dB(C) toegestaan;
In de avondperiode (19.00 -23.00 uur) is 60 dB(A) en 85 dB(C) toegestaan;
In de nachtperiode (23.00-07.00 uur) is 55 dB(A) en 80 dB(C) toegestaan.
Met deze waarden achten we de geluidshinder te beperken tot een acceptabel niveau voor de
omgeving. Naast de gevelwaarden zijn in het Besluit maatwerkvoorschriften ook maximaal
toegestane geluidsniveaus opgenomen die gelden voor de binnenruimten. Hierbij sluiten we aan bij
de landelijke richtlijnen die gelden voor toegestane geluidsniveaus tijdens muziekevenementen.
Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat er maximaal acht maal per jaar muziekevenementen
zijn toegestaan. Voor de reguliere exploitatie van het congrescentrum gelden lagere geluidsnormen.
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Vraag 4:
Handhaving toetst aan de limiet van 95 DB, meestal is het antwoord dat het geluid niet boven de 95
DB uitgaat. 95 DB kan veel te hard zijn. Amsterdam heeft het geluid al teruggebracht naar 85 DB,
want gehoorbeschadigingen treden al op vanaf 85DB. Bent u bereid het DB dat is toegestaan, ook
terug te schroeven naar 85 DB?
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Ons inziens is er een zorgvuldige afweging bij het opstellen van de geluidsnormen gemaakt. We zien
daarom geen noodzaak de geldende geluidseisen aan te passen.
Vraag 5:
Het MECC wordt voor 50 mln. verbouwd. Wordt de geluidsisolatie en de geluidskwaliteit hier ook in
meegenomen?
Antwoord 5:
Uitsluitend het Congresgedeelte van het MECC wordt aan een grondige opknapbeurt onderworpen.
De drie expositiehallen, waarop de nachtontheffing mede van toepassing is, zijn niet in die
bouwplannen inbegrepen. Zoals bij antwoord 4 aangegeven hanteren we gevelwaarden. Dit
betekent, dat ongeacht de mate van geluidsisolatie van het MECC, de geluidshinder niet hoger mag
zijn als de hierboven aangegeven waarden.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
de Burgemeester,

Vragen ex art. 47 RvO

J.M. Penn-te Strake
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