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Onderwerp
Beantwoording schríftelijke vragen n.a.v. klachten van omwonenden over evenementen op het terrein van Down 
Under.

Geachte heer Ooms,

Op 12 juni 2018 heeft u ons schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement 
van Orde (RvO) over klachten van omwonenden over evenementen op het terrein van Down Under.

Vraag 1: Bent u op de hoogte van de overlast die omwonenden ervaren van grootschalige 
evenementen en zo ja, wat heeft u gedaan met deze signalen?

Antwoord:
Er zijn klachten ontvangen van sommige omwonenden over ervaren overlast. Enerzijds is aan 
omwonenden uitleg/toelichting gegeven anderzijds is contact gezocht met de organisatoren om voor 
een eventueel volgend evenement daar waar mogelijk overlast te verminderen.
Eenmaal is een preventieve last onder dwangsom opgelegd.

Vraag 2: Hebben de klachten van bewoners geleid tot maatregelen richting organisatoren van 
evenementen? Zo ja, welke?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 1. Daarnaast hebben klachten over geluidoverlast bij muziekevenementen 
geleid tot verscherpt toezicht op naleving van de opgelegde geluidnormen. Bij grote 
muziekevenementen leggen we de verplichting op dat de organisatie een continue geluidmonitoring 
uitvoert. Met onze eigen meetapparatuur controleren wij steekproefsgewijs of de geluidmonitoring 
goed wordt uitgevoerd.

Vraag 3: 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?

Antwoord:
Het maximaal toegestane aantal bezoekers op het Zuidterrein is 3000 en op het Noordterrein is dat 
3500.
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Als het Zuidterrein gesloten wordt, dan kan er een evenement met maximaal 6500 bezoekers op het 
Noordterrein worden toegestaan.

Evenementen in 2017
07- 05-2017 obstacle run max. 1800 bezoekers/deelnemers
08- 10-2017 obstacle run max. 1800 bezoekers/deelnemers
Dit evenement wordt zowel op het Noord- als op het Zuidterrein gehouden. Daarom komt één 
evenement "voor rekening van” Houten en één evenement “voor rekening van" Nieuwegein.

03-06-2017 muziekfestival max. 6500 bezoekers
(Zuidterrein is gesloten)

25- 08-2017 t/m 01 -09-2017 Introductieweek studenten 350 deelnemers

27-12-2017 Vuurwerkproduktdemonstratie max. 200 bezoekers

Evenementen in 2018
06- 05-2018 obstacle run max 1800 bezoekers/deelnemers
07- 10-2018 obstacle run max 1800 bezoekers/deelnemers
Dit evenement wordt zowel op het Noord- als op het Zuidterrein gehouden. Daarom komt één 
evenement “voor rekening van” Houten en één evenement “voor rekening van” Nieuwegein.

26- 05-2018 muziekfestival max 15000 bezoekers (pilot)
(Zuidterrein is gesloten)

23-06-2018 drive in bioscoop (besloten) max. 300 deelnemers

Verwacht wordt een aanvraag voor de introductieweek studenten

Vraag 4: Er is sprake van een toenemend 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?

Antwoord:
Uit het overzicht van evenementen van de afgelopen járen blijkt niet dat het aantal evenementen 
toeneemt. De járen 2015 en 2016 laten hetzelfde beeld zien als de járen 2017 en 2018. Er is jaarlijks 
één grootschalig evenement toegestaan. Daarnaast is dagrecreatie als reguliere activiteit toegestaan. 
Op het Zuidterrein van Down Under zijn onbeperkt (niet gemotoriseerde) watersportevenementen 
mogelijk.

Op dit moment is er geen sprake van een toenemend aantal evenementen. Down Under heeft ons 
echter wel gevraagd om het aantal toegestane evenementen te verhogen.

Vraag 5: Welke communicatie vindt er vanuit de gemeente plaats richting omwonenden over te 
organiseren evenementen?

Aanvragen om en verleende evenementenvergunningen, publiceren we in de gemeenterubriek van 
het Houtens Nieuws. Aanvragen die we voor 1 december ontvangen voor het daaropvolgende jaar 
staan op de Evenementenkalender. De concept evenementenkalender publiceren we half december, 
de definitieve Evenementenkalender meestal begin februari.
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Voorafgaand aan het evenement ‘Central Park' hebben zowel de organisator als Down Under alle 
omwonenden geïnformeerd over het evenement. De omwonenden zijn ook uitgenodigd het 
evenement te bezoeken.

Naar aanleiding van klachten die wij hebben ontvangen over het evenement 'Central Park’ hebben wij 
omwonenden een evaluatieformulier toegestuurd. Met dat formulier kunnen bewoners aangeven hoe 
zij het festival hebben ervaren.

Vraag 6: 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?

Antwoord:
Ja, nog voor het begin van de zomervakantie brengt het college een werkbezoek aan het 
recreatiegebied Laagraven. We willen graag het gesprek aangaan met bewoners over wat er nu en in 
de nabije toekomst speelt in het gebied. Daarbij komt vanzelfsprekend ook het gebruik van het 
recreatieterrein aan de orde.

Vraag 7: Is het College bereid het rustige en recreatieve karakter van het gebied te 
waarborgen? Zo ja, bent u bereid hiervoor maatregelen te nemen?

Antwoord:
Recreatiegebied Laagraven is niet uitsluitend bestemd voor extensieve recreatie. Ook het houden van 
kleinschalige evenementen en jaarlijks één groter evenement behoren tot het regulier gebruik van het 
gebied. Down Under heeft gevraagd het aantal toegestane evenementen op het recreatieterrein te 
verhogen. We staan nu aan het beginpunt van de discussie over het toekomstig gebruik van het 
recreatieterrein. Een uitbreiding van activiteiten op het recreatieterrein zal altijd moeten plaatsvinden 
binnen randvoorwaarden van aanvaardbare hinder, recreatie, verkeershinder en veiligheid. We gaan 
daarover in gesprek met alle stakeholders in het gebied. De evaluatie van het muziekfestival Central 
Park is een belangrijke basis voor dit gesprek. Na afronding van de evaluatie (voorzien eind juni 2018) 
sturen wij deze ter kennisname aan de raad.

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de gemeenteraad verzonden.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Lex van der Meer via telefoonnummer (030) - 
63 92 611.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders 
de secretaris, de burgemeester,

l\A. de JoiH.S. aen bieman
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