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Bewoners van de Koppeldijk en omgeving ervaren ernstige geluidsoverlast van evenementen op het terrein
van Down Under. Het gebied kent een recreatiebestemming. Het is een gebied waar van de stilte genoten
kan worden en gewandeld. Op het terrein van Down Under is een restaurant gevestigd, kan gezwommen
worden en ook sportieve (water) activiteiten worden ondernomen. In toenemende mate worden steeds
groter wordende vergunningplichtige evenementen georganiseerd, met grote bezoekersaantallen en late
sluitingstijden, soms meerdaags. Deze evenementen gaan gepaard met (veel) geluid en
verkeersbewegingen. En kunnen daarmee behoorlijk overlast geven bij bewoners van het gebied.
Down Under communiceert richting de bewoners over grootschalige activiteiten. Volgens de bewoners
vindt echter geen communicatie vanuit de gemeente plaats richting bewoners over grootschalige
activiteiten waarvoor vergunningen worden verleend. Onduidelijk voor hen is ook op welke gronden
vergunningen verleend worden en/of belangen van omwonenden daarin gewogen zijn.
Bewoners hebben herhaaldelijk klachten ingediend bij de gemeente over geluidsoverlast. Handhavers zijn
in het gebied langs geweest, waarbij volgens bewoners ook overtredingen van regels zijn geconstateerd.
Of dit geleid heeft tot maatregelen is niet bekend. Bewoners hebben contact gehad met de verantwoordelijk
wethouder en de burgemeester en afgesproken dat een gesprek zou worden georganiseerd voor
bewoners. Een gesprek met bewoners en het College is afgelopen jaar echter niet doorgegaan en tot op
heden is er geen gesprek gepland.
SGP-Houten heeft de volgende vragen aan het College:
- Bent u op de hoogte van de overlast die omwonenden ervaren van grootschalige evenementen en zo ja,
wat heeft u gedaan met deze signalen?
- Hebben de klachten van bewoners geleid tot maatregelen richting organisatoren van evenementen? Zo
ja, welke?
- Welke evenementen zijn er in de afgelopen 12 maanden georganiseerd en hoeveel bezoekers kende
deze evenementen? Voldeden de bezoekersaantallen aan de maximale afgesproken omvang van de
evenementen?
- Er is sprake van een toenemende aantal (grootschalige) evenementen, als ook meerdaagse
evenementen. Hier lijkt sprake te zijn van een trend. Hoe staat het College hier tegenover en hoe worden
de belangen van de omwonenden hierin gewogen?
- Welke communicatie vindt er vanuit de gemeente plaats richting omwonenden over te organiseren
evenementen?
- Vanuit omwonenden is behoefte aan een dialoog met het College over het gebied, evenementen die
plaatsvinden, maatregelen tegen overlast, hoogte van geluidsnorm, methoden van geluidsmeting, etc. Wilt
u gehoor geven aan deze oproep en zo ja, op welke termijn zou u hier gehoor aan willen geven?
-Is het College bereid het rustige en recreatieve karakater van het gebied te waarborgen? Zo ja, bent u
bereid hiervoor maatregelen te nemen?
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