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Geacht 

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke 
gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Op 3 januari 2023 heeft u Veiligheidsregio Fryslân gevraagd om advies inzake het evenement: 
Oerol festival wat plaats zal vinden in diverse locaties Terschelling van 9 juni 2023 tot en met 18 
juni 2023. Uw aanvraag is door ons in behandeling genomen. In de bijlagen treft u het advies aan.
 
Dit advies is opgesteld op basis van de wet- en regelgeving, richtlijnen, noodverordening/noodwet 
die op het moment van advisering van kracht zijn waaronder de COVID-19 maatregelen. Indien 
zich wijzigingen voordoen in de kaders waarop dit advies is gebaseerd, kan het advies aangepast 
worden. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief of bijlagen een nadere toelichting willen, dan kunt u contact 
opnemen met desbetreffende adviseur. De contactgegevens van deze adviseurs vindt u bovenaan 
de bijlage(n).

Om onze operationele diensten goed te kunnen informeren ontvangen wij graag een afschrift van 
de verleende vergunning. 
Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze,

Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend. 
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BIJLAGE ADVIES BRANDWEER
Evenement: Oerol festival
Plaats: diverse locaties Terschelling
Gemeente: Gemeente Terschelling
Datum: 9 juni 2023
Adviseur:
Telefoon adviseur:
E-mailadres adviseur:

De aangeleverde gegevens zijn door Brandweer Fryslân getoetst aan het besluit Brandveilig 
Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP) en het Bouwbesluit 2012 (BB2012). 
Ons advies hierover, alsmede ons advies op basis van art. 10 en art. 25 Wet veiligheidsregio’s, 
treft u in deze bijlage aan. 

Voor de standaardvoorwaarden voor het evenemententerrein en constructies anders dan 
gebouwen, zoals een tent en een podium, verwijzen wij u naar het BGBOP. Voor de 
standaardvoorwaarden voor gebouwen verwijzen wij u naar het BB2012 en de eventueel van 
toepassing zijnde vergunningsvoorwaarden.
 

De aanvraag
De kenmerken van het evenement zijn als volgt:
De volgende stukken zijn bij ons ter advisering aangeleverd en beoordeeld:

- Aanvraag evenementenvergunning versie 2 – 3 februari 2023
- 2. Aanvraag evenementenvergunning bijlage 2 toelichting voorstellingen en expedities
- 3. Aanvraag evenementenvergunning bijlage 3 tot en met 6
- 4. Aanvraag evenementenvergunning bijlage 4 Veiligheidsplan versie 1 - 21 december 

2022
- Paal 8 28-12-22 overzicht parkeer, aanrijdroute KNRM en hulpdiensten en nooduit
- Paal 8 strand 28-12-2022
- Paal 8 strand 28-12-2022 zoom
- Paal 8 28-12-2022 overzicht parkeer
- Paal 8 28-12-2022 TOTAAL overzicht
- Paal 8 28-12-2022 zoom

De aanvraag
De kenmerken van het evenement zijn als volgt:

Bezoekers
- Van 9 juni tot en met 18 juni
- Totaal 55000 bezoekers
- Voornamelijk middelbaar of hoogopgeleid publiek
- Leeftijd voornamelijk 30 t/m 60+

Evenementen Brief advies - 25468



Bijlage bij brief: D/23/00025468
Pagina 2 van 4

Locaties
- 1 festivalterrein bij paal 8 West aan Zee
- Grote hoeveelheid aan binnen- en buitenlocaties (niet allemaal in gebruik)
- 2 crewcatering locaties (Westerkeyn en Paal 8, in een tent).

De aangeleverde gegevens voldoen niet aan de indieningsvereisten. Er is echter 
voldoende informatie om te kunnen adviseren ten aanzien van (brand)veiligheid.  

Toets van het wettelijk kader brandveiligheid
Het aangevraagde evenement voldoet niet aan de wet- en regelgeving van het BGBOP en 
BB2012. 

Wij adviseren onderstaande nadere voorwaarden in kader van art. 2.4 lid 3 BGBOP.

Festivalterrein Paal 8 
- Van de tenten dienen losse plattegronden (schaal 1:100) aangeleverd te worden 

die door ons beoordeeld dienen te worden. Hierop dienen minimaal de afmetingen 
en (brand)veiligheidsvoorzieningen aangegeven te worden.

- Van de keuken ontbreekt een indelingstekening (waar staan de gasstellen, 
friteuses etc.) 

- Ten behoeve van het koken zullen er ook gasflessen gebruikt worden. De opslag 
(waar en hoe) dient op tekening aangegeven te worden

- De breedte van de aanwezige nooduitgangen het terrein af dient aangegeven te 
worden op tekening (niet alleen in het aanvraagformulier).

- De badweg (niet het fietspad) dient als calamiteitenroute vrijgehouden te worden. 
- Indien de KNRM een inzet heeft dient het publiek zodanig “vastgehouden” te 

worden dat de aanwezige vrijwilligers bij de KNRM post kunnen komen en dat zij 
onbelemmerd hun boten te water kunnen laten.

- De aanrijroute richting Paal 8 dient vrijgehouden te worden van fietsers om zo een 
onbelemmerde doorgang te realiseren voor de hulpdiensten.

Binnenlocaties
- Tonnenloods

• Noodverlichting (dient los te staan van de reguliere stroomvoorziening) 
ontbreekt op tekening.

• Vluchtrouteaanduiding ontbreekt op tekening.
• Het bouwwerk is voorzien van voldoende brandslanghaspels. Het is 

raadzaam om nog wel schuimblussers te plaatsen t.b.v. een elektra brand 
(op bijvoorbeeld het podium)

- Bibliotheek
• Geen bijzonderheden

- Loods Hoekstra
• Geen bijzonderheden
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- Klein Westerkeyn
• Noodverlichting (dient los te staan van de reguliere stroomvoorziening) 

ontbreekt op tekening.
• Vluchtrouteaanduiding ontbreekt op tekening.
• Ten behoeve van het koken zullen er ook gasflessen gebruikt worden. De 

opslag (waar en hoe) dient op tekening aangegeven te worden
• Van de keuken ontbreekt een duidelijke indelingstekening (waar staan de 

gasstellen, friteuses etc.) 

- Schuu
• Geen bijzonderheden

- Kerk Hoorn
• Geen bijzonderheden

- Schuur Zeekraal
• Geen bijzonderheden

Buitenlocaties
- Het straattheater mag de doorgang voor de hulpdiensten niet belemmeren.
- Een tekening van het betonningsterrein ontbreekt terwijl hier wel activiteiten plaats 

gaan vinden.
- Van de grotere buitenlocaties is het wenselijk dat richting start evenement 

indelingstekeningen aangeleverd worden die mogelijk verwerkt kunnen worden in 
ons informatiesystemen.

Open vuur/ stoken van vuur
Zie risicogericht advies.

Aggregaten en accupacks
- Daar waar aggregaten en accupacks geplaatst worden is het advies om op deze 

locaties alle vegetatie onder en rondom de aggregaten met bijvoorbeeld een hark 
weg te halen zodat deze niet verwarmd/verhit kan worden en er zo brand kan 
ontstaan. 

- Ten behoeve van accupacks is er tot op heden nog geen regelgeving. De 
informatie m.b.t. de accupacks in het veiligheidsplan bieden voldoende inzicht in 
hoe de organisatie omgaat met calamiteiten omtrent de stroomvoorziening.

Algemeen
- Het telefoonnummer Brandweer VRF is van en kan 

toegevoegd worden aan het Veiligheidsplan
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Risicogericht advies
Wij adviseren aanvullende voorwaarden voor de af te geven evenementenvergunning in 
kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

- Ten tijde van Oerol geldt er vanuit de APV voor het gehele eiland een stookverbod. Hier 
kan onder voorwaarden van afgeweken worden mits hierover vooraf overleg 
plaatsvindt. 

Toezicht
De contactgegevens om ons te kunnen betrekken bij het toezicht staan bovenin deze bijlage 
genoemd.
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BIJLAGE ADVIES GHOR
Evenement: Oerol festival
Plaats: diverse locaties Terschelling
Gemeente: Gemeente Terschelling
Datum: van 9 juni 2023 tot en met 18 juni 2023
Adviseur:
Telefoon adviseur:
E-mailadres adviseur:

Namens de Directeur Publieke Gezondheid treft u hieronder het advies van publieke gezondheid en 
veiligheid (hierna te noemen advies) vanuit de afdeling Crisisbeheersing (GHOR) aan voor het 
evenement Oerol festival (hierna te noemen evenement). 
 
Het advies is gebaseerd op de door ons ontvangen stukken op 3 januari en op 6 februari:
3 januari 
 Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, bijlage 1, versie 21 december 2023
 Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, versie 22 december 2022.
 Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, bijlage 3 tot en met 6. 
 Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, bijlage 4, versie 21 december 2022.
 Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, bijlage 7, versie 23 december 2022.
 Bijlage: Paal 8 overzicht parkeer en aanreidroute KNRM, versie 28 december 2022. 
 Bijlage: Paal 8 overzicht parkeer, versie 28 december 2022.
 Bijlage: Paal 8 totaal overzicht, versie 28 december 2022. 
 Bijlage: Paal 8 zoom, versie 28 december 2022. 
 Bijlage: Paal 8 strant, versie 28 december 2022
 Bijlage: Paal 8 strant, versie 28 december 2022. 

6 februari
 Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, update februari 2023, versie II 3 februari 

2022. 

Verzoek aan de gemeente en organisatie
Eind 2022 is door de Bestuurscommissie Veiligheid de Handreiking voor Publieke Gezondheid en 
Veiligheid vastgesteld. Door deze vaststelling gaan we binnen de veiligheidsregio Fryslân de 
veldnorm evenementenzorg ook hanteren. Verzoek aan de gemeente en organisatie is om voor de 
volgende editie de planvorming aan te leveren met de terminologie vanuit de veldnorm. Meer 
informatie is te vinden in ‘de veldnorm voor evenementenzorg’. 
 
Risicobeoordeling
Het advies is gebaseerd op de (verzwarende) factorenlijst Publieke Gezondheid en Veiligheid bij 
evenementen. Hieronder staan per categorie aangegeven welke factoren van toepassing zijn op het 
evenement inclusief onderbouwing.

Publieksprofiel (bezoekers)
 Dichtheid aanwezigen: door getroffen maatregelen qua crowd management worden hierin 

geen knelpunten verwacht. 
 Aantal aanwezigen: De activiteiten van Oerol zijn verspreid over het Waddeneiland 

Terschelling. Er zijn meerdere binnen- en buitenlocaties waar activiteiten zijn voor een 
‘kleine’ groep bezoekers. Het evenemententerrein Festivalhart paal 8 heeft maximaal 5.000 
bezoekers. In totaal worden er per festivaldag tussen de 10.000 en 12.000 bezoekers 
verwacht. 
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 Risico-doelgroepen: De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is boven de vijftig. Ook kunnen 
binnen de bezoekers ouderen, toeristen vanuit binnen- en buitenland en verminderd 
zelfredzamen aanwezig zijn. 

 Alcohol- en/of middelengebruik: vanuit de historie is het bekend dat een klein deel van de 
bezoekers bovenmatig alcohol gebruikt. Hiervoor moet vanuit de organisatie voldoende 
aandacht zijn met het inzetten evenementenzorgverleners die bekend zijn met hoe te 
handelen bij alcoholintoxicaties. Bovenmatig middelengebruik wordt niet verwacht. 

Activiteitenprofiel (type evenement)
 Duur en tijd: Oerol is een meerdaagsevenement (10 dagen). De gemiddelde verblijfsduur 

van de bezoekers is vijf dagen en daarnaast zijn er bezoekers voor een dag. Door een 
langdurig verblijf van bezoekers is er een kans op vermoeidheid, verminderde weerstand 
etc. De evenementenzorgorganisatie dient hier aandacht voor te hebben. 

 Verblijf: voor de bezoekers worden geen tijdelijke huisvesting of een kampeervoorziening 
ingericht. Als dit wel van toepassing is voor de crew adviseren wij aandacht te hebben voor 
de factsheets ‘Tijdelijke sanitaire voorzieningen’ en ‘legionella preventie’. 

 Toepassing attributen: er wordt gebruik gemaakt van special effecten. De uitvoerder dient 
aandacht te hebben voor veiligheid. 

 Hygiëne en sanitaire voorzieningen: te nemen maatregelen zie factsheet ‘tijdelijke sanitaire 
voorzieningen’ en ‘legionella preventie’. 

 
Ruimtelijke profiel (terrein en omgeving)
 Bereikbaarheid en spreiding: het evenement Oerol kenmerkt zich door vele locaties 

verspreidt over het Waddeneiland Terschelling. 
 Ruimtelijke omgeving: aandachtspunt is dat het evenement op een Waddeneiland plaats 

vindt. 

Advies veiligheidsplan/zorgplan

Evenementenzorgverlening – zorgniveau
In het veiligheidsplan heeft u aangegeven dat het evenementenzorgverleners gebaseerd op de 
richtlijn 1 EHBO-er per 750 bezoekers aanwezig zijn gelet op de bezoekersaantal en de aanwezige 
verzwarende factoren. 
Het aantal evenementenzorgverleners gebaseerd op de richtlijn is akkoord. 

Gelet op de bezoekersaantal en de aanwezige verzwarende factoren adviseren wij om de 
zorgniveaus basis Eerste Hulp en Evenementen Eerste Hulp in te zetten. 

Voor informatie verwijzen wij u naar onze informatie over veldnorm evenementenzorg.

Zorgpost
In het zorgplan heeft u aangeven dat u een EHBO-post en Mobiele zorgpost. De EHBO-post en de 
Mobiele zorgpost is akkoord. 

Zorgcontacten en evenementenrapportage
Evenementenzorgorganisatie
Ieder zorgcontact dient door de evenementenzorgverlener geregistreerd te worden. De wijze van 
registratie is beschreven in de Veldnorm Evenementenzorg (8.4 Registratie van zorgcontacten). De 
geanonimiseerde evenementenrapportage wordt door de evenementenzorgorganisatie gedeeld met 
de gemeente voor de evaluatie en de toekomstige risico inschatting. 
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Risicovol weer 
Gezondheidsrisico’s 
(Extreme) warmte 
Vanaf een omgevingstemperatuur van 25 graden of bij het afkondigen van het nationaal hitteplan 
moeten organisatoren maatregelen nemen om gevaarlijke situaties door hitte te voorkomen. 

Maatregelen zijn: 
• Drinkwaterverstrekking (gratis) door middel van tappunten of flesjes.
• Aanwezigheid van schaduwpunten. 
• Zorg voor een verkoelde EHBO-tent. 
• Communiceer met bezoeker(s) over hittemaatregelen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze factsheet over Extreme weersomstandigheden.

Preventieve gezondheidsmaatregelen 
In het veiligheidsplan en/of het zorgplan staan een aantal preventieve gezondheidsmaatregelen 
opgenomen. Als de juiste maatregelen niet worden genomen kunnen er gezondheidsrisico’s 
ontstaan. Wij adviseren u om onderstaande preventieve gezondheidsmaatregelen (verder) uit te 
werken in de planvorming. 

Sanitaire voorzieningen
Voor informatie verwijzen wij u naar onze factsheet over ‘Tijdelijke sanitaire voorzieningen’. 

Legionellapreventie 
Voor informatie verwijzen wij u naar onze factsheet over ‘Legionella preventie’. 

Afvalverwerking
Voor informatie verwijzen wij u naar onze factsheet over ‘Afvalverwerking’. 

Eten en drinkvoorzieningen
Glaswerk
Om mogelijke verwondingen te voorkomen is het advies om drankverkoop in glaswerk op het 
evenemententerrein niet toe te staan.

Advies voor de continuïteit van zorg 
Bereikbaarheid en doorrijbaarheid 
Er moeten calamiteitenroutes voor de ambulance of overige zorgpartners aanwezig zijn, zoals 
huisartsen, verloskundigen, forensische artsen etc., vrij van obstakels en duidelijk aangegeven in 
het draaiboek van de organisatie. Kortom de zorg aan bewoners en bezoekers dient gegarandeerd 
te zijn, de afdeling Crisisbeheersing adviseert de gemeente om dit op te nemen in de 
bewonersbrieven. Voorafgaande aan het evenement dient het veiligheidsplan inclusief 
calamiteitenroutes door de evenementenorganisatie beschikbaar worden gesteld aan de 
ambulancepost Terschelling. 

Festivalhart Paal 8
Wij adviseren voor de calamiteitenroute voor festivalhart paal 8 via de Badweg te laten gaan en niet 
via het fietspad zoals nu beschreven staat in ‘Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, update 
februari 2023, versie II 3 februari 2022’. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid en doorrijdbaarheid 
naar en van dit terrein. 
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De (eventuele) inzet van operationele organisatie en/of GHOR-functionarissen

Schouw 
De adviseur publieke gezondheid en veiligheid sluit aan bij de schouw. 

Veiligheidsteam 
Over het aansluiten van de adviseur publieke gezondheid en veiligheid volgt nadere afstemming met 
de gemeente Terschelling. 
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Onderwerp
Advies Oerol

Geachte

Op 3 januari 2023 heeft u Veiligheidsregio Fryslan gevraagd om advies over het evenement:
Oerol Festival wat zal plaats vinden op diversie locaties Terschelling van 9 juni tot en met 18 juni 2023. 
12 december heeft er een verkennend voorgesprek plaats gevonden tussen de gemeente Terschelling, 
organisatie Oerol, GHOR en RAV Fryslan. Op 31 januari jl. heeft het eerste multidisciplinaire overleg voor 
dit evenement plaats gevonden en hebben onder andere de hulpdiensten feedback kunnen geven en 
vragen kunnen stellen rondom Oerol 2023. Op 6 februari heeft Veiligheidsregio Fryslan een aangepaste 
adviesaanvraag ontvangen vanuit de gemeente Terschelling.

Voor de GFIOR is daarmee het adviseringstraject voor Oerol 2023 formeel gestart. Flet onderwerp ALS- 
hulpverlening (in de volksmond de derde ambulance) ten behoeve van evenementen is de afgelopen 
periode verschillende malen gespreksonderwerp geweest tussen de gemeente Terschelling, organisatie 
Oerol en de GFIOR.

Geneeskundig advies 2023
Flet evenement Oerol krijgt een maatwerkadvies vanuit de GFIOR. Basis van het maatwerkadvies is een 
risicoanalyse is het in beeld brengen van de risicofactoren specifiek voor gezondheid en veiligheid. De 
risicofactoren worden vertaald naar gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

De 'vernieuwde’ opzet van het festival Oerol heeft een gewijzigde risicoanalyse opgeleverd. Wijzigingen 
zijn:
Bezoekers en ruimtelijk profiel:

1. Flet wordt naar verwachting niet zo druk met bezoekers op een bepaalde oppervlakte dat er kans 
op verdrukking bestaat?
Er zijn verschillende locaties waarop het evenement plaats vindt. Er is maar 1 
evenementenlocatie ingericht waar maximaal 5.000 bezoekers verwacht. Door de crowd

Binnen Veiliaheidsreqio Frvslan werken Brandweer Fryslan en GGD Frvslan aan de brandweerzorai. publieke aezondheidszora.
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managementmaatregelen die worden getroffen is er geen verwachting dat er nadelige 
gezondheidsrisico’s ontstaan.

2, Wordt de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de reguliere zorg verstoord door het aantal 
bezoekers van het festival Oerol?
In het overleg van 31 Januari jl. Is aangegeven dat de opzet qua programma en inrichting van het 
evenement gewijzigd is ten opzichte van vorige edities. Deze gewijzigde opzet draagt bij aan het 
verlagen van de gezondheidsrisico’s zoals vermoeidheid en verminderde weerstand.

3. Wordt er boven gemiddeld gebruik van alcohol en/of verdovende middelen verwacht?
Vanuit de historie is het bekend dat een klein deel van de bezoekers bovenmatig alcohol 
gebruikt. Hiervoor moet vanuit de organisatie voldoende aandacht zijn met het inzetten 
evenementenzorgverleners die bekend zijn met hoe te handelen bij alcoholintoxicaties. 
Bovenmatig middelengebruik wordt niet verwacht.
In het geneeskundig advies Oerol 2023 is opgenomen dat op grond van het bezoekersaantal en 
de aanwezige verzwarende factoren (risico’s) het zorgniveau basis Eerste Hulp en Evenementen 
Eerste Hulp in te zetten. Dit zorgniveau zou zorgvragen rondom dit onderwerp goed kunnen 
beantwoorden.

Conclusie
Op basis van de gewijzigde opzet van het festival Oerol en de risicoanalyse (risicofactoren, maatregelen 
en analyse zorgcontacten) adviseert de GHOR geen ALS-hulpverlening meer. Het zorgniveau ‘basis 
eerste hulp’ en 'evenementen eerste hulp’ is voldoende om aan de evenementen gerelateerde zorgvraag 
te voldoen.

Het geneeskundig advies voor Oerol 2023 is afgestemd met RAV Fryslan.

Met vriendelijke groet,

Clusterhoofd afdeling Crisisbeheersing

Binnen Veiliaheidsreaio Frvslan werken Brandweer Frvslan en GGD Frvslan aan de brandweerzora. oublieke aezondheidszom



Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van uw verzoek om advies inzake de vergunningaanvraag door

voor het houden van Oerol te Terschelling op vrijdag 09 juni 2023 t/m zondag 18 

juni 2023, bericht ik u als volgt: 

Dit evenement is op basis van de behandelaanpak geclassificeerd in de categorie B.  

De politie adviseert u ten behoeve van de vergunningverlening op de aspecten 

openbare orde en veiligheid.  

Voor de advisering zijn de volgende brondocumenten beoordeeld 

 Aanvraag evenementenvergunning versie 1 – 21 december 2023 

 Veiligheidsplan Oerol versie 1 – 21 december 2022 

 Bijbehorende bijlagen 

Risicoprofiel 

Na een risicoanalyse op basis van bovengenoemde brondocumenten zijn risico’s in 

beeld gekomen, die mogelijke een (dreigende) aantasting van de openbare orde en 

veiligheid bij het evenement kan/kunnen veroorzaken. 

In dit advies benoemen wij mogelijke maatregelen om risico’s op een aanvaardbaar 

niveau te brengen. 

Onderwerp 

Oerol 2022 

Organisatieonderdeel

Eenheid Noord-Nederland 

District Fryslân 

Basisteam Sneek 

Functie

Evenementenadviseur 

E-mail

Datum 

6 februari 2023 

Bijlage(n)

0 

Pagina  

1 

Aan de burgemeester van de gemeente Terschelling 

T.a.v. Afdeling vergunningen  

www.politie.nl  
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Opvolgen aanwijzingen 

 Politie- en brandweerpersoneel, toezichthouders van de gemeente, leden van 

het Veiligheidsteam of Klein Comité kunnen bevelen of nadere aanwijzingen 

geven. Deze moeten onmiddellijk worden opgevolgd. 

Contactpersoon 

 De vergunninghouder moet een contactpersoon aanwijzen, die altijd 

bereikbaar is voor gemeente, politie, brandweer en andere relevante 

instanties.  

Inname glas- en blikwerk 

 Bij de ingang van de evenemententerreinen moet glas- en blikwerk worden 

ingenomen. Daarom moeten bij de ingangen van de terreinen containers 

worden geplaatst.

Vrije doorgang hulpdiensten en bereikbaarheid 

 U moet een calamiteitenroute vrijhouden. Hulpverleningsdiensten kunnen 

hierdoor ongehinderd de evenemententerreinen bereiken. Dit geldt ook voor 

het bereiken van in de buurt gelegen gebouwen en campings. 

 De calamiteitenroute voldoet aan de volgende voorwaarden: 

- Een breedte van minimaal 4,5 meter; 

- Een verharding over een breedte van minimaal 3,25 meter; 

- De verharding is geschikt voor motorvoertuigen met een massa van 

minimaal 14.600 kilogram. 

 U moet ervoor zorgen dat de calamiteitenroutes altijd vrij blijven van obstakels. 

 Een calamiteitenroute mag niet als vluchtroute voor publiek worden gebruikt, 

dit om tijdens calamiteiten tegengesteld verkeer te voorkomen. 

 Bij calamiteiten worden de hulpdiensten opgevangen en begeleid naar de 

plaats incident.

Toezicht parkeren voertuigen 

 Bezoekers/deelnemers (en hun voertuigen) van het evenement blokkeren geen 

rijbanen, calamiteitenroutes, ingangen, nooduitgangen, brandkranen, 

waterwinplaatsen, vulpunten e.d.

Verkeersregelaars 
 De vergunninghouder dient voldoende gecertificeerde en als zodanig 

herkenbare verkeersregelaars aan te stellen.  
 Voor de aanstelling tot evenementenverkeersregelaar komen uitsluitend in 

aanmerking personen die de e-instructie van de politie niet langer dan twaalf 
maanden vóór de dag van de aanstelling aantoonbaar hebben gevolgd. 

 Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden toont de 
evenementenverkeersregelaar op eerste vordering een geldig identiteitsbewijs 
aan het voor het evenement bevoegde gezag of de toezichthouder.

Afsluitingen en/of omleidingen 

 De afsluitingen van wegen, straten, rijbanen, fietspaden etc. of delen daarvan 

moet met schrikhekken (model BM16). Daarop zijn borden aangebracht van 

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), 

geslotenverklaring uit de C-serie. Deze bebording moet door u worden 

geplaatst, in stand gehouden en verwijderd. 

 De vergunninghouder dient een mobiliteitsplan op te stellen en uit te voeren 
middels de gebruikelijke door de Wegenverkeerswet voorgeschreven 
materialen.
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Fietsenstalling 

 De vergunninghouder creëert een verlichte ruimte waar fietsen kunnen worden 
gestald, welke met duidelijke borden is aangegeven.

Huisregels 

 De huisregels van dit evenement moeten zichtbaar worden geplaatst bij de 

toegang(en) van de evenemententerreinen. Bij het ontbreken van voldoende 

daglicht, zijn huisregels kunstmatig verlicht. Heeft het evenement een 

internationaal karakter? Dan doet u dit in meerdere talen. 

 De huisregels van het evenement staan duidelijk op de website en/of sociaal 

media van het evenement. Heeft het evenement een internationaal karakter? 

Dan doet u dit in meerdere talen.

Kaartverkoop 

 De vergunninghouder dient niet meer toegangskaarten (Tickets/festivalbandjes) 
aan te bieden c.q. te verkopen, al dan niet in voorverkoop of aan de deur, dan 
het maximaal vastgestelde bezoekersaantal welke is toegestaan voor dit 
evenement c.q. waarvoor het evenemententerrein/evenement is ingericht.

Evenemententerreinen 
De terreinen, alwaar dit evenement wordt gehouden dient, i.v.m. het schenken 
van alcoholhoudende drank, aangemerkt te worden als evenemententerrein en 
derhalve duidelijk te worden afgescheiden van de openbare weg.  

 De vergunninghouder dient, indien het evenemententerrein aan 1 of meerdere 
waterpartijen grenst en/of deels op het water plaatsvindt, hier toezicht uit te 
oefenen. Daarnaast dient de vergunninghouder, bij ontbreken van voldoende 
daglicht, zorg te dragen voor voldoende verlichting. 

 Als er geen daglicht of straatverlichting is, moet op en rondom het 
evenemententerrein verlichting worden geplaatst, zodat:

- de looproutes van en naar het terrein verlicht zijn; 

- de toegangen, nooduitgangen en vluchtwegen verlicht zijn.  

- in geval van calamiteiten c.q. optreden van security en/of hulpdiensten 
deze verlichting ingeschakeld kan worden.  

 De vergunninghouder dient bij eventuele opstoppingen bij het 
evenemententerrein beveiligingsmedewerkers in te zetten om de toestroom te 
reguleren. 

 Door de vergunninghouder dient een ophoudruimte voor eventuele 
aangehouden verdachten vlakbij aan- en afvoer routes te worden gecreëerd, 
dus aan de rand van het evenemententerrein. 

Weersomstandigheden 

 U moet de weersverwachtingen actief volgen en tijdig inspelen op 

weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn op het evenement.

Openbare orde & veiligheid 
 De vergunninghouder dient voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid 

van de deelnemers en de bezoekers van dit evenement te kunnen 
waarborgen. 

 De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de orde op het 
evenement/evenemententerrein en directe omgeving. 

 De vergunninghouder dient voor de veiligheid van de bezoekers, dan wel 
deelnemers aan het evenement, al dan niet met behulp van fysieke 
hulpmiddelen en/of bemensing van een door het Ministerie van Justitie erkend 
beveiligingsbedrijf, er op toe te zien dat het vastgestelde maximum aantal 
bezoekers op het evenement niet wordt overschreden. 

 De vergunninghouder draagt zorg voor een gedegen draaiboek met daarin 
opgenomen een calamiteiten- en beveiligingsplan, inclusief de omschrijving 
van de diverse scenario’s. 

 De vergunninghouder dient de door haar genoemde huisregels strikt na te 
leven. 
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 De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor 
omwonenden en het verkeer.

Beveiliging 

 U moet een erkend beveiligingsbedrijf inschakelen. Dit bedrijf bewaakt de orde 

en veiligheid op het evenement/evenemententerrein en de directe omgeving 

daarvan. 

 U moet het aantal beveiligers inzetten zoals aangegeven in de vergunning. 

 De namen van de beveiligers, hun pasnummers en telefoonnummers moet u 

minimaal 14 dagen voor de start van het evenement doorgeven aan de 

afdeling Bijzondere Wetten van de politie. 

 Het aantal beveiligers moet altijd kunnen worden opgeschaald. Dit geldt 

bij een (onverwacht) hoger bezoekersaantal of als de orde/veiligheid op en 

rondom het evenement hier aanleiding voor geeft. Het op- of afschalen van het 

aantal beveiligers moet in overleg gebeuren met de gemeente/politie.  

 De beveiliging moet opvallende en herkenbare (bedrijfs-)kleding dragen 

(bijvoorbeeld door fluorescerende hesjes). 

 Bij eventuele opstoppingen in het evenementengebied moeten 

beveiligingsmedewerkers worden ingezet om de toestroom te leiden. 

 Tevens zorgt de beveiliging 24u per dag voor objectbewaking bij de locaties.  

De organisator dient zich er bewust van te zijn dat hij ook buiten de tijden 

van de voorstellingen verantwoordelijk is voor zijn publiek.  

Verdovende middelen
 Door de vergunninghouder dient het landelijke drugsbeleid en richtlijnen van 

het Openbaar ministerie te worden gehanteerd. Hierbij is bepaald dat bezit van 
een gebruikershoeveelheid verdovende middelen van;  

 0,5 gram harddrugs 
of 

 5 gram softdrugs 
of 

 1 pil 

            Niet strafrechtelijk vervolgd zullen worden. 

 Bij aantreffen van een gebruikershoeveelheid, of een hoeveelheid onder de 
gebruikershoeveelheid, is het advies deze persoon c.q. personen de toegang 
tot het evenement te ontzeggen c.q. van het evenement te verwijderen indien 
men geen vrijwillig afstand van de gebruikershoeveelheid doet. 

 Personen die meer bij zich hebben dan de hoeveelheden genoemd in de 
landelijke richtlijnen, dienen te worden aangehouden en overgedragen te 
worden aan de politie. 

 Bij de inname van drugs bij de ingangen van de evenemententerreinen dienen 
deze te worden gedeponeerd in een afgesloten box.  
Na afloop van het evenement dient de inhoud van deze box te worden 
overhandigd aan de politie die voor de vernietiging zorgt. Dit geldt ook voor 
eventueel aangetroffen andere ongewenste attributen. 

 De vergunninghouder heeft zich te houden aan de Opiumwet. Het is niet 
toegestaan om het bezit en/of gebruik van verdovende middelen genoemd op 
lijst 1 en 2 van de Opiumwet toe te staan, te stimuleren of zelf te verkopen.

Verbod lachgas 

 De verkoop en het gebruik van lachgas is niet toegestaan. 
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Wapens

 Indien er door de vergunninghouder of beveiliging bij personen wapens als 
bedoeld in de Wet Wapen en Munitie worden aangetroffen, dienen deze te 
worden aangehouden en overgedragen te worden aan de politie.

Verkoop/verstrekking dranken

 Er moet in (milieuvriendelijke) plastic bekers worden geschonken. Ook plastic 

(PET) flesjes en blikjes moeten worden uitgeschonken in plastic bekers.

Kantelmomenten 
 Indien zich een situatie voordoet waarbij de vergunninghouder aangeeft dat zij 

de inschatting maakt en/of blijkt dit niet op een verantwoorde en veilige wijze te 
kunnen afhandelen, kan de vergunninghouder op verzoek het commando 
overdragen aan de politie. De politie kan, in overleg met het al dan niet 
aanwezige Veiligheidsteam/COWA, echter ook op eigen initiatief de regie 
overnemen indien de situatie hiertoe aanleiding geeft. Denk hierbij aan o.a. in 
het geval van: 

 Alle zaken die geweld gerelateerd zijn (i.v.m. geweldsmonopolie 
politie): 

 Alle acties bij instellen van een Plaats Delict: 
 Alle zaken betreffende een verdacht pakketje/bommelding: 
 Bij incidenten rond levensreddende handelingen:

Ontruiming  

 Indien er bij calamiteiten door 1 der overheidsinstanties besloten wordt een 
evenemententerrein te ontruimen, het evenement (tijdelijk) geheel of ten dele 
stil te leggen, dient de vergunninghouder hierbij alle hulp en medewerking te 
verlenen.

Alcohol 
 Aan personen jonger dan 18 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken 

worden verstrekt. Dit moet duidelijk middels een bordje/affiche worden 
aangegeven bij de entree en de tappunten. 

 De vergunninghouder dient er op toe te zien dat er geen alcoholhoudende 
dranken worden doorgegeven aan personen jonger dan 18 jaar. Bij constatering 
van deze overtreding dient door de vergunninghouder direct gepaste actie te 
worden ondernomen. 

 Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of die door hun 
gedrag aanstoot geven, moeten worden geweerd of verwijderd; 

Capaciteitsberekening 
 De vergunninghouder dient een duidelijke capaciteitsberekening van de 

evenemententerreinen aan te leveren, waaruit blijkt welke netto capaciteit van 
het evenemententerrein beschikbaar is voor bezoekers.  

Communicatie 
 De vergunninghouder dient zodra het evenement is uitverkocht dit duidelijk op 

haar website of via andere sociaal media te communiceren. Voordat de 
vergunninghouder bovenstaande gaat communiceren, dient zij dit nader af te 
stemmen met de betrokken overheidsinstanties. Indien het evenement een 
internationaal karakter heeft dient dit te geschieden in meerdere talen. 
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Festivalhart Paal 8 

Festivalhart Paal 8 is dit jaar voor de eerste keer in gebruik bij Oerol als festival locatie. 

Voor dit specifieke terrein adviseren wij het volgende: 

- De Badweg/Badwegwest moet vrij worden gehouden/gemaakt voor 
calamiteitenroute. Er wordt dan ook geadviseerd om daar minimaal 
6 verkeersregelaars in te zetten. 

- Bij een calamiteit zal de Badweg afgesloten moeten worden vanaf 
kruising fietspad Badweg West Longway tot de driesprong Badweg/ 
West aan Zee.  De weg naar het festivalterrein zal dan leeg 
gemaakt moeten worden.  
Dit houdt in dat festivalbezoekers die willen vertrekken op het terrein 
moeten blijven en het verkeer wat zich dan nog op de Badweg 
bevindt richting het terrein zo snel mogelijk naar het terrein begeleid 
moet worden zodat de Badweg helemaal leeg is en gebruikt kan 
worden als calamiteitenroute.  

- Er wordt geadviseerd om bij een calamiteit de vrijwilligers van de 
KNRM mee te laten rijden in de stroom naar het festivalterrein toe.  

- Advies is om vrijwilligers KNRM goed zichtbaar laten maken dat ze 
van de KNRM zijn. Zodat verkeersregelaars hier ook op kunnen 
inspelen. 

- Tevens wordt er geadviseerd om verkeersregelaars in te zetten bij 
de Midslander Longway en het verkeer aldaar goed te begeleiden.  

- Op het terrein zowel het strand als het terrein mogen 5000 
personen/bezoekers in totaal zijn. Voor het strand zullen dus 
maatregelen genomen moeten worden dat het publiek niet via het 

strand op het festivalterrein kunnen komen.  

Disclaimer

Een advies is altijd gebaseerd op de planvorming en de wet- en regelgeving die gelden 

op het moment van advisering. Wijziging in planvorming, wet- en regelgeving of 

afwijkingen daarvan die na het uitbrengen van dit advies worden doorgevoerd, kunnen 

leiden tot nieuwe risico’s en een ander advies. Om die reden adviseren wij u, om in zo’n 

geval de plannen opnieuw te laten beoordelen door de politie en dus opnieuw om 

advies te vragen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de teamchef politie, team Noordwest-Fryslâ

Eenheid Noord-Nederland 
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Inleiding 

De gemeente Terschelling is bezig met het opstellen van de vergunning voor ”Oerol” 2023. Hierbij 

levert GeluidMeesters BV input op akoestisch vlak via voorliggende memo. 

 

GeluidMeesters BV heeft ruime ervaring met het opstellen van geluidvoorschriften bij 

soortgelijke evenementen. Bovendien hebben wij voor een groot aantal gemeentes geluidbeleid 

opgesteld voor (muziek)evenementenlocaties. Verder hebben wij bij zeer veel 

muziekevenementen controlemetingen uitgevoerd, zowel in situaties waar wij zelf de 

geluidvoorschriften hebben opgesteld als bij evenementen waarbij de gemeente dit zelf heeft 

gedaan. Deze ervaring betreft de basis voor onze input maar wij houden ook rekening met de 

volgende stukken: 
 

• de nota van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg “Evenementen met een luidruchtig 

karakter” uit 1996 (hierna ook: nota Limburg); 
 

• de door Stichting Terschellings Oerol Festival opgestelde “Aanvraag 

evenementenvergunning” ”, versie I d.d. 21-12-2023 [hier wordt waarschijnlijk bedoeld  

21-12-22] (hierna: vergunningaanvraag van Oerol); 
 

• het door Event Acoustics B.V. opgestelde akoestisch onderzoek “Oerol 2023 – Akoestische 

inventarisatie”, met documentnummer: EA22-01643R1 d.d. 23-12-2022 (hierna: rapport 

Event Acoustics); 
 

• de vorig jaar door de gemeente Terschelling afgegeven evenementenvergunning, met 

nummer 207706 d.d. 8 juni 2022 (hierna ook: vergunning uit 2022). 

Uitgangspunten geluidnormen versterkt muziekgeluid 

De geluidemissie van een evenement kan van invloed zijn op het woon- en leefklimaat van 

omwonenden. Bij het opstellen van voorliggende akoestische grenswaarden is in eerste instantie 

aansluiting gezocht bij de nota van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg “Evenementen met een 

luidruchtig karakter” uit 1996. 

 

In deze nota Limburg wordt uitgegaan van een acceptabel geluidniveau van 75 dB(A) ter plaatse 

van de gevel van woningen van derden. In veel gemeentes wordt tegenwoordig uitgegaan van  

5 dB(A) ruimere normen omdat voornoemd document meer dan 25 jaar oud is en in de 

tussentijd vanuit het oogpunt van comfort (o.a. warmtebesparing) veel aandacht is besteed aan 

de gevelisolatie van woningen. Dit heeft een positief effect gehad op de geluidisolatiewaarde van 

het woningbestand hetgeen ook weer gevolgen heeft voor de maximale gevelbelasting. Op 

Terschelling is gemiddeld echter (mogelijkerwijs) sprake van wat oudere woningen dan in de rest 

van het land. Hierdoor vinden wij het toepassen van de 5 dB ruimere normen moeilijker te 

motiveren en wordt vooralsnog uitgegaan van de standaard norm van 75 dB(A) ter plaatse van 

woningen van derden binnen de bebouwde kom. 

Aan:   Gemeente Terschelling 

   Postbus 14 

   8880 AA  West-Terschelling 

t.a.v.:    

Kenmerk:   0609-O-23-A 

Betreft:   voorstel geluidvoorschriften ”Oerol” 2023   

Opgesteld:   

Datum:   23 februari 2023 
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Bij muziekgeluid met een laagfrequent beeld (veel basgeluid) kan het voorkomen dat aan de  

75 dB(A) norm wordt voldaan maar dat veel meer overlast wordt ervaren dan met hetzelfde 

[dB(A)] niveau met minder bas. Dit kan worden gereguleerd door aan de grenswaarden een dB(C) 

norm toe te voegen. Dit zal er voor zorgen dat het totaal toegestane niveau ongewijzigd blijft 

maar dat het laag frequente geluid, de bastonen, worden gereduceerd. Vaak liggen bij 

evenementen, waar voornoemde overlast wordt ervaren, de dB(C) waarden tot 20 dB hoger dan 

de dB(A) waarden. 

 

In veel gemeentes wordt er voor gekozen een dB(C) norm te hanteren die 10 tot 14 dB hoger ligt 

dan de dB(A) norm. Op basis van de “Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven van de NSG” 

wordt in deze situatie vooralsnog uitgegaan van 10 dB verschil wat van toepassing is op dance-

muziek.  

 

Op basis van bovenstaande stellen wij dan ook voor om in eerste instantie uit te gaan van 

grenswaarden bij evenementenlocaties binnen de bebouwde kom die niet hoger zijn dan  

75 dB(A) en 85 dB(C) ter plaatse van de maatgevende woningen. 

 

De voorgenoemde motivering geldt in principe ook voor de locaties, buiten de bebouwde kom. 

Hier is echter veelal sprake van een lager achtergrondniveau. Voor deze locaties adviseren wij 

dan ook om een 10 dB strenger beschermingsniveau toe te passen. Op basis van bovenstaande 

stellen wij dan ook voor om in eerste instantie uit te gaan van grenswaarden bij 

evenementenlocaties buiten de bebouwde kom die niet hoger zijn dan 65 dB(A) en 75 dB(C) ter 

plaatse van de maatgevende woningen. 

 

De voorgenoemde grenswaarden worden opgelegd ter plaatse van woningen van derden. Omdat 

het in sommige situaties voor kan komen dat de woningen zich op grotere afstand bevinden is 

het tevens verstandig om een aanvullende beperking op te leggen op 100 meter vanaf de grens 

van een evenementenlocatie. Anders zou een podium onbeperkt geluid mogen produceren als er 

geen woning in de buurt is.   

 

In de vergunning van 2022 zijn tevens normen opgenomen bij Front of House  (F.O.H.). Ook zijn 

er beperkingen opgenomen voor het gebruik van speakers, subwoofers en het te gebruiken 

spectrum. De ervaring van GeluidMeesters BV leert dat het opnemen van dergelijke voorschiften 

onnodig beperkend kunnen zijn. De geluidbedrijven die de geluidinstallaties leveren kunnen 

veelal zelf een goede inschatting maken hoe er ter plaatse van de vergunningspunten kan 

worden voldaan aan de vergunde waarden. Bovendien kan de gemeente ervoor kiezen om aan 

het begin van de dag, indien nodig, samen met de organisatie het niveau te laten inregelen. 

Hierdoor wordt overlast en overschrijding van de geluidnormen reeds vooraf zo veel mogelijk 

voorkomen. 

 

Overweging rapport Event Acoustics 

Het rapport van Event Acoustics is toegevoegd aan de vergunningaanvraag van Oerol. Voor twee 

locaties zijn in dit rapport berekeningen gemaakt. Dit zijn twee locaties welke over meerdere 

edities van het festival vast staan en er over het algemeen muziek wordt gespeeld. Dit betreft de 

volgende locaties: 
 

• De Betonning, deze locatie bevindt zich binnen de bebouwde kom van het dorp West 

Terschelling aan de zuidkant van het eiland; 
 

• Paal 8. Dit terrein bevind zich op de parkeerplaats bij paal 8, in de buurt van hotel Paal 8 

in West aan Zee, buiten de bebouwde kom. 
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Uit het rapport van Event Acoustics blijkt dat ter plaatse van de maatgevende woningen bij De 

Betonning (binnen de bebouwde kom) de geluidbelsting ten hoogte 71 dB(A) en 85 dB(C) 

bedraagt. Dit is niet hoger dan de door ons voorgestelde norm van 75 dB(A) en 85 dB(C). 

 

Ter plaatsen van de maatgevende woningen, op ongeveer 150 meter afstand vanaf Paal 8 (buiten 

de bebouwde kom), bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 56 dB(A) en 71 dB(C). Op een 

afstand van 100 meter resulteert dit in niveaus van circa 60 dB(A) en 75 dB(C). Dit is niet hoger 

dan de door ons voorgestelde norm van 65 dB(A) en 75 dB(C). 

 

Overweging vergunning 2022 

In de vergunning van 2022 zijn de volgende grenswaarden opgenomen ter plaatse van woningen 

van derden: 
 

• De Betonning ten hoogste 75 dB(A) en 80 dB(C) (binnen de bebouwde kom); 
 

• de Westerkeyn ten hoogste 65 dB(A) en 75 dB(C) (buiten de bebouwde kom).  

 

Dit is niet hoger dan de door ons voorgestelde normen van 75 dB(A) en 85 dB(C) binnen de 

bebouwde kom en 65 dB(A) en 75 dB(C) buiten de bebouwde kom. 

Voorstel toe te passen geluidnormen versterkt muziekgeluid 

De hiervoor beschreven punten leiden tot een voorstel voor de volgende geluidvoorschriften 

voor versterkt muziekgeluid: De equivalente geluidniveaus vanwege versterkt muziekgeluid 

mogen, ter plaatse van woningen van derden of op een afstand van 100 meter vanaf de 

evenementenlocatie, niet meer bedragen dan: 
 

• 75 dB(A) en 85 dB(C); bij evenementenlocaties binnen de bebouwde kom; 
 

• 65 dB(A) en 75 dB(C); bij evenementenlocaties buiten de bebouwde kom 

 

Deze grenswaarden sluiten goed aan bij de normen uit de nota Limburg waarbij tevens rekening 

wordt gehouden met de lagere achtergrondniveaus in het buitengebied. Bovendien wordt geen 

beperking opgelegd ten opzichte van het rapport van Event Acoustics en dus de 

vergunningaanvraag van Oerol.  

 

Ook sluiten de waarden goed aan bij de normen zoals die zijn opgenomen in de vergunning uit 

2022. De omgeving wordt echter beter beschermd omdat de voorgestelde normen niet alleen 

van toepassing zijn op woonbestemmingen maar op alle woningen binnen en buiten de 

bebouwde kom en/of op 100 meter vanaf een evenementenlocatie. 

 

Aggregaten 

In de vergunning van 2022 is het volgende voorschrift opgenomen voor de geluidafstraling van 

de verschillende aggregaten bij de evenementen: 

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door opgestelde aggregaten mag 23:00 en voor 

09.00 uur gemeten over 15 min niet meer dan 40 dB(A) en 53 dB(C) bedragen bij woningen in 

de omgeving; 

 

Omdat dB(C) waarden bij aggregaten niet van belang zijn stellen wij voor om uitsluitend een 

dB(A) norm op te nemen. Aggregaten betreffen tevens stationaire geluidbronnen waarbij het niet 

nodig is om gedurende 15 minuten te meten. Om een goed beeld te krijgen is een halve minuut 
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vaak voldoende. Verder is de huidige norm opgenomen ter plaatse van woningen in de 

omgeving. Wij stellen voor om hiervoor de maatgevende woning van derden te nemen.  

 

Gezien de bedrijfstijden van 23:00 tot 09:00 uur gaat het hier om aggregaten voor bierkoelingen, 

bewakingscamera’s e.d. en niet voor het podium. Het geluidvermogenniveau van dergelijke lichte 

aggregaten hoeft tegenwoordig niet meer te bedragen dan 80 dB(A). Het moet voor alle 

betreffende locaties mogelijk zijn om een aggregaat op ten minste 25 meter vanaf een woning 

van derden te plaatsen. Dit betekent dat ter plaatse van een dergelijke woning een niveau van 

circa 40 dB(A) zou worden gemeten, overeenkomstig de vergunning van 2022. Dit betekent dat 

een aggregaat, die minder dan 80 dB(A) aan geluid produceert, dichter dan 25 meter bij een 

woning van derden zou mogen worden geplaatst. 

 

Omdat het in sommige situaties voor kan komen dat de woningen zich op grotere afstand 

bevinden is het tevens verstandig om een aanvullende beperking op te leggen op 25 meter vanaf 

een aggregaat. Anders zou een aggregaat praktisch onbeperkt geluid mogen afstralen als er geen 

woning in de buurt is.  

 

De hiervoor beschreven punten leiden tot het volgende geluidvoorschriften voor aggregaten: Het 

equivalente geluidniveau van aggregaten mag, ter plaatse van woningen van derden of op een 

afstand van 25 meter, niet meer bedragen dan 40 dB(A). 

Meetprotocol 

De controlemetingen zijn gericht op het handhaven van de geluidniveaus. Hierbij zijn er de 

volgende aandachtspunten die dienen te worden opgenomen in het meetprotocol: 
 

• Ter plaatse van door een derde bewoonde woning dient gehandhaafd te worden op de 

normering voor versterkt muziekgeluid. Afhankelijk van de positionering van het podium 

dient/dienen de maatgevende woning(en) vastgesteld te worden. Indien er sprake is van een 

woning die behoort bij het evenement dan dient deze als bedrijfswoning te worden 

beschouwd en wordt hier niet getoetst. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfswoningen boven 

cafés waarvan de bewoner het feest organiseert. Mocht er zich binnen 100 meter vanaf de 

evenementenlocatie geen woning van derden bevinden dan dient te worden gehandhaafd op 

een maatgevend referentiepunt op 100 vanaf de grens.  
 

• De metingen van versterkt muziekgeluid worden uitgevoerd volgens de Handleiding meten 

en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI). Er wordt geen bedrijfsduurcorrectie of toeslag voor 

muziekgeluid toegepast. Indien wordt gemeten met gevelreflectie (direct voor de gevel), moet 

1 à 2 meter voor de gevel worden gemeten, en mag de norm met 3 dB worden verhoogd. Dit 

betekent dat de volgende niveaus mogen worden gemeten: 

− binnen de bebouwde kom mag dan 78 dB(A) / 88 dB(C) worden gemeten in plaats van 

75 dB(A) / 85 dB(C).  

− buiten de bebouwde kom mag dan 68 dB(A) / 78 dB(C) worden gemeten in plaats van 

65 dB(A) / 75 dB(C). 
 

• De metingen van aggregaten worden uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai 1999 (HMRI). Er wordt geen bedrijfsduurcorrectie of toeslag voor 

muziekgeluid toegepast. Indien wordt gemeten met gevelreflectie (direct voor de gevel), moet 

1 à 2 meter voor de gevel worden gemeten, en mag de norm met 3 dB worden verhoogd. Dit 

betekent dat de volgende niveaus mogen worden gemeten: 

− ter plaatse van woningen en/of op 25 meter vanaf het aggregaat mag dan 43 dB(A) 

worden gemeten in plaats van 40 dB(A).  
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• Om de controlemetingen van bij handhaving eenvoudig te houden, wordt een meethoogte 

van 1,5 meter aangehouden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat gemeten wordt 

voor een commerciële ruimte (kantoor, winkel e.d.) met woningen daarboven. In die gevallen 

wordt dus niet direct voor de woning gemeten maar een aantal meter er onder. De ervaring 

leert dat het niveauverschil op de begane grond en de eerste verdieping verwaarloosbaar is. 

Er hoeft dus geen correctie plaats te vinden.  
 

• Bij handhaving door of in opdracht van de gemeente wordt gebruik gemaakt van een type I 

geluidmeter die voor én na de metingen wordt geijkt. 
 

• Er worden equivalente geluidniveaus (Leq) gemeten dit betreft het energetisch gemiddeld 

geluidniveau gedurende een bepaalde beoordelingstijd, uitgedrukt in dB(A). Daarnaast wordt, 

indien mogelijk simultaan, op dezelfde wijze de dB(C) waarde gemeten. De handhaving dient 

plaats te vinden op het gemeten energetisch gemiddelde van de fluctuerende 

geluiddrukniveaus. De meetperiode bedraagt minimaal een halve minuut. Indien de 

meetwaarde na deze korte periode niet is gestabiliseerd (binnen +/- 1 dB) dient de meting 

voortgezet te worden. Voorkomen moet worden dat stoorlawaai (bv. langsrijdende auto’s, 

spraak nabij meetpunt etc.) wordt meegenomen tijdens de meting. 
 

• In situaties waarbij de gemeente dit wenselijk acht kan er voor worden gekozen om tijdens de 

soundcheck voorafgaand aan een muziek evenement controlemetingen conform 

bovenstaande punten uit te voeren. De evenementenorganisatie kan op deze manier worden 

aangegeven tot welk niveau de installatie in werking mag zijn zodat nog aan de 

grenswaarden wordt voldaan. Hierdoor kan de evenementenorganisatie zelf de situatie 

onder controle houden en worden mogelijke overschrijdingen zo veel mogelijk voorkomen. 

Voorstel geluidvoorschriften vergunning 

Geluid 

 
 

1. De equivalente geluidniveaus vanwege versterkt muziekgeluid mogen, ter plaatse van 

woningen van derden en/of op een afstand van 100 meter vanaf de evenementenlocatie, 

niet meer bedragen dan: 

− 75 dB(A) en 85 dB(C); bij evenementenlocaties binnen de bebouwde kom; 

− 65 dB(A) en 75 dB(C); bij evenementenlocaties buiten de bebouwde kom; 

 

2. De equivalente geluidniveaus van aggregaten mogen tussen 23:00 en 09:00 uur, ter 

plaatse van woningen van derden en/of op een afstand van 25 meter, niet meer 

bedragen dan 40 dB(A); 

 

3. Indien er sprake is van een woning die behoort bij het evenement dan dient deze als 

bedrijfswoning te worden beschouwd en wordt hier niet getoetst aan de geluidnormen 

uit punt 1 en 2. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfswoningen boven cafés waarvan de 

bewoner het feest organiseert; 

 

4. Eventueel in gebruik zijnde aggregaten dienen te zijn voorzien van een CE keurmerk en in 

een goede staat van onderhoud; 

 

5. Tijdens de op- en afbouw is het ten gehore brengen van (live-) muziek niet toegestaan, 

anders dan voor een soundcheck; 
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6. Het geluid wordt gemeten en beoordeeld volgens het bijgevoegde meetprotocol (zie 

bijlage); 

 

7. Voor het inregelen van de geluidinstallaties dient een afspraak gepland te worden met de 

gemeente Terschelling; 

 

8. Het college behoudt zich het recht voor om de ontheffing in te trekken, wanneer niet aan 

de gestelde voorschriften voldaan wordt. 

 

 

 

Groningen, 23 februari 2023 

GeluidMeesters BV 

 

 

 


