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Betreft:  Evenementenvergunningen./ Evenementenbeleid 

 

Geachte Mevrouw van Delft, 

Op 20 februari heb ik ingesproken op het Evenementenbeleid. Ik heb toen mijn bevreemding uitge-

sproken dat ik mijn eerdere schriftelijke inbreng niet terugvond in de Nota van Beantwoording. Mijn 

schriftelijke inbreng hield in dat het evenementenbeleid naar het oordeel van de Raad van State mo-

gelijk niet voldoende zorgvuldig is.1 

De Leidse Milieuraad gaat in zijn advies ook in op de uitspraak van de Raad van State. Daarop wordt 

door het College geantwoord2 met de opmerking dat de Omgevingsdienst zal proberen geluidmetin-

gen binnenshuis in haar werkwijze in te passen ten einde meer inzicht te krijgen in de geluidbelasting 

binnen woningen tijdens evenementen en meer inzicht te verkrijgen in de beleving van de geluidni-

veaus. Dat is ontwijkend. Verder wordt gewezen op permanente metingen tijdens het evenement en 

op evaluaties met bewoners achteraf. Maar de kern van de uitspraak van de Raad van State is dat 

vooraf een zorgvuldige afweging moet plaats vinden tussen de “kosten” en de “baten”. Behalve ge-

luidmetingen binnenshuis noemt de Raad van State de vaststelling van het belang van het evene-

ment en de vaststelling dat het evenement daadwerkelijk het geluidsniveau nodig heeft dat wordt 

toegekend (waarom van de in de Nota "Evenementen met een luidruchtig karakter" van de Inspectie 

Milieuhygiëne Limburg van januari 1996 gehanteerde uitgangspunten wordt afgeweken). Ik vrees dat 

zolang geen systematisch onderzoek3 is gedaan naar deze aspecten van de afzonderlijke evenemen-

ten, verleende vergunningen met succes bij de rechter kunnen worden aangevochten. 

Ik ben geschrokken van het feit dat mijn schriftelijke inbreng niet in de Nota van Beantwoording is 

meegenomen. In combinatie met de ondoordachtheid van het antwoord aan de Leidse Milieuraad-

rijst de twijfel ik of dat alleen maar een slordigheidje was. 

Als ik de uitspraak van de Raad van State verkeerd lees, hoor ik dat graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

 
Jan Pieters 

                                                           
1
  Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:2346 . (10 juli 2019). 

2
  Dat antwoord was mij op 20 februari nog niet bekend. Het is mede aanleiding voor deze brief. 

3
  Verwijzen naar een aantal willekeurige uitspraken van ondernemers (vóór evenementen) of mensen die aan 

evenementenlocaties wonen (tégen evenementen) zal naar het mij voorkomt niet volstaan. Het moet eens een keer syste-
matisch in kaart worden gebracht; alle kosten ꟷniet alleen de geluidhinderꟷ en alle baten ꟷook hogere parkeeropbreng-
sten bijvoorbeeld, en de verdeling ervan over de Leidse bevolking. 
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