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Geluidscategorieën 

In het beleidskader “Evenementen in Roosendaal” zijn de volgende geluidscategorieën6 
gesteld: 
 
Categorie 0 - Evenementen zonder muziek. 

Categorie 1 - Eindtijd muziek 23.00 uur.  
- Alle onversterkte muziek en al het versterkte geluid tot 70 dB(A) en 85 dB(C) op de 
dichtstbijzijnde gevel van een woning of ander geluidgevoelig object.  

Categorie 2a - Eindtijd muziek doordeweeks 23.00 uur; in het weekend + bepaalde feestdagen 24.00 uur.  
- Al het onversterkte of versterkte geluid, van onder meer live optredende artiesten, 
achtergrondmuziek en pauzemuziek, verslaggeving of commentaar, tot 75 dB(A) en 90 dB(C) 
op de dichtstbijzijnde gevel van een woning of ander geluidgevoelig object. 

Categorie 2b - Eindtijd muziek doordeweeks 23.00 uur;  in weekend + bepaalde feestdagen 24.00 uur.  
- Al het onversterkte of versterkte geluid, van onder meer live optredende artiesten, 
achtergrondmuziek en pauzemuziek, verslaggeving of commentaar, tot 80 dB(A) en 95 dB(C) 
op de dichtstbijzijnde gevel van een woning of ander geluidgevoelig object. 

Categorie 2c - Eindtijd muziek 24.00 uur.   
- Al het onversterkte of versterkte geluid, van onder meer live optredende artiesten, 
achtergrondmuziek en pauzemuziek, verslaggeving of commentaar, tot 75 dB(A) en 90 dB(C) 
op de dichtstbijzijnde gevel van een woning of ander geluidgevoelig object. 

Categorie 3a - Eindtijd muziek doordeweeks 22.00 uur;  in weekend + bepaalde feestdagen 23.00 uur.  
- Al het onversterkte of versterkte geluid, van onder meer live optredende artiesten, 
achtergrondmuziek en pauzemuziek, verslaggeving of commentaar, tot 80 dB(A) en 100 
dB(C) op de dichtstbijzijnde gevel van een woning of ander geluidgevoelig object. 

Categorie 3b - Eindtijd muziek doordeweeks 23.30 uur;  in weekend + bepaalde feestdagen 01.00 uur.  
- Al het onversterkte of versterkte geluid, van onder meer live optredende artiesten, 
achtergrondmuziek en pauzemuziek, verslaggeving of commentaar, tot 80 dB(A) en 95 dB(C) 
op de dichtstbijzijnde gevel van een woning of ander geluidgevoelig object. 

Categorie 3c - Eindtijd muziek 24.00 uur; op zondag 23.00 uur. 
- Al het onversterkte of versterkte geluid, van onder meer live optredende artiesten, 
achtergrondmuziek en pauzemuziek, verslaggeving of commentaar, tot 85 dB(A) en 100 
dB(C) op de dichtstbijzijnde gevel van een woning of ander geluidgevoelig object. 

Categorie 4 - Vooral voor dance-events en popfestivals.  
- Alleen op de hiervoor aangewezen locaties. 
- Muziek tussen 13.00 uur 22.00 uur.  
- Al het onversterkte of versterkte geluid, van onder meer live optredende artiesten, 
achtergrondmuziek en pauzemuziek, verslaggeving of commentaar, tot 85 dB(A) en 105 
dB(C) op de dichtstbijzijnde gevel van een woning of ander geluidgevoelig object. 

                                                           
6 Toelichting: 

- Als we het hebben over dB staan de letters (A) en (C) voor het toegepaste filter in de geluidsmeting. Het menselijk oor is 
gevoelig voor tonen tot een bepaald niveau (ca. 55-60 dB). De meeste mensen ervaren de lage tonen als grootste overlast. 
Het A-filter werkt niet goed bij metingen tijdens muziek met veel lage tonen.  Daarom wordt hiervoor het C-filter gehanteerd.    
- De “weekend”-eindtijden betreffen vrijdag- + zaterdagavond (dus niet de zondag!) 
- De feestdagen worden concreet aangeduid in de beleidsregels.  
- Als veiligheidsmaatregel kan een later tijdstip bepaald worden, om getrapt af te kunnen bouwen.  
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Deze indeling is gebaseerd op de praktijkervaringen die de afgelopen jaren op verschillende 
locaties zijn opgedaan. Categorie 4 komt tegemoet aan de behoefte om meer ruimte te 
bieden aan festivals waar een hoger geluidsniveau van belang is voor een betere beleving. 
Vanwege het gewenste maatwerk op de verschillende locaties zijn per locatie verschillende 
geluidscategorieën van toepassing. Deze zijn in de gebiedsprofielen (en in de tabel) 
aangegeven. 
Voor de binnenstad is sprake van een aantal activiteiten / evenementen waarvoor geen 
geluidsnormen worden vastgesteld; het betreft onversterkte muziek door muziekkappelen, 
fanfares en dergelijke. De geluidsbelasting wordt hier alleen gereguleerd via het stellen van 
een maximum aantal momenten waarop dit kan. 
 
Uitzonderingen en algemene uitgangspunten. 
- In hoofdstuk 4 is reeds gesteld dat sommige bijzondere evenementen niet meetellen als 
belastende evenementendag. De aantallen zoals genoemd in tabel “aantal belastende 
evenementendagen per jaar” zijn bovendien gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen 
jaren. Aan een te stringente toepassing zijn kanttekeningen te plaatsen; op een aantal 
locaties is bovendien geen maximum gesteld. Het hier beschreven locatiebeleid is derhalve 
niet honderd procent sluitend. Enige flexibiliteit, mits heel goed onderbouwd, is daarom nog 
mogelijk. De komende jaren zal bezien worden of deze aantallen aangepast moeten worden. 
In algemene zin zijn daarbij ook nog de volgende beleidsuitgangspunten van toepassing: 
- Het locatiebeleid is gericht op de bestaande locaties locatiebeleid en potentiële 
ontwikkellocaties, maar dat betekent niet dat op er andere locaties geen evenementen 
mogen plaatsvinden. Op deze locaties is het locatiebeleid niet van toepassing en zal 
derhalve een aparte individuele afweging plaatsvinden. 
- Mobiele evenementen zoals fietstoertochten die het verkeer niet beïnvloeden en waarvoor 
dus geen verkeersmaatregelen nodig zijn, vallen buiten de reikwijdte van het locatiebeleid 
voor evenementen. 
- Evenementen die binnen (in een inrichting) plaatsvinden tellen niet mee voor het aantal 
geluidsbelastende evenementen in een bepaald gebied, in geval van maximering. 
- In het locatiebeleid wordt vooralsnog per locatie waar mogelijk ook ingegaan op 
randvoorwaarden ten aanzien van veiligheid en gezondheid. In de praktijk is hier al veel 
ervaring mee opgedaan met de vergunningverlening. Desalniettemin is het ondoenlijk om per 
locatie standaard randvoorwaarden te stellen, omdat deze vaak samenhangen met het soort 
evenement, de terreininrichting, etc. Bovendien is het wenselijk om de randvoorwaarden na 
elke evaluatie van een specifiek evenement desgewenst bij te kunnen stellen. Op termijn 
zullen de gebiedsprofielen met opgedane ervaringen wellicht verder inzoomen op 
veiligheids- en gezondheidsaspecten. 
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