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Omschrijving / naam  Verknipt 2015  
Datum / periode  4 juli 2015, van 12.00 tot 23.00 uur  
Locatie     Sportpark Riekerhaven 
 
Naam aanvrager-organisator Chasing The Hihat 
Naam contactpersoon   de heer M. de Vries 
Telefoonnummer    06 41238662 
Referentie      NWS-150627-Nomads Festival 2015 sportpark Riekerhaven 
 
 
 
Beste Lezer, 
 
Tegen het hierboven beschreven evenement bestaan vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geen 
bezwaren. Wel adviseren wij de volgende voorschriften en voorwaarden aan de vergunning te verbinden. 
 
GELUID  
Voor dit evenement zijn de akoestische maatregelen en het effect daarvan op de geluidsbelasting in de 
omgeving niet in kaart gebracht. Wel is een akoestisch rapport van het festival 2014 bij de aanvraag gevoegd. 
De podiumopstelling 2014 komt echter niet geheel overeen met de nu aangevraagde podiumopstelling. 
 
Geluidsnormen 
Het equivalente geluidsniveau (Laeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek, mag gemeten op 25 
meter van het podium van het mainstage en de podiumtent niet meer bedragen dan 100 dB(A). Voor de Disco stage 
geldt de meetplaats/het geluidsniveau van 100 dB(A) op een afstand van 15 meter. 
 
Ter regulering van de bastonen geldt dat het equivalente geluidsniveau (Lceq) veroorzaakt door het ten gehore 
brengen van muziek, gemeten op de hiervoor genoemde meetplaatsen en gemeten volgens de zogenaamde C-
weging, niet meer mag bedragen dan 115 dB(C).  

 

RETOURADRES: POSTBUS 209 1500 EE ZAANDAM 

Bestuurscommissie Nieuw-West 
Afdeling Vergunningen / Evenementen 
Postbus 2003 
1000 CA Amsterdam 

Betreft: Advies evenement 
 
 
 

 Bezoekadres 
Ebbehout 31 
1507 EA Zaandam 
 
Postbus 209 
1500 EE  Zaandam 
 
  
 
info@odnzkg.nl 
www.odnzkg.nl 

 

 Contactpersoon 
Dhr. A.B. Werkman 
 
Contactgegevens 
023 5678 873 
a.werkman@odnzkg.nl 
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Het verschil tussen de geluidsniveaus in dB(A) en dB(C) mag daarbij nooit meer dan 15 dB zijn. 
 
De hierboven genoemde geluidsniveaus hebben betrekking op het fysieke equivalente geluidsniveau - veroorzaakt 
door muziek - zonder toepassing van een correctiefactor voor muziekgeluid en bepaald over een periode van 5 
minuten. 
 
Geluid maatregelen 
De geluidsboxen en overige akoestische voorzieningen, waaronder cardioïde opstelling, zoals gesteld in het bij de 
aanvraag behorende geluidsplan dienen zodanig te worden opgesteld respectievelijk ‘ingesteld’ dat weerkaatsing naar 
de omliggende woningen zoveel mogelijk wordt voorkomen.  
 
Geluidsmetingen / monitoring 
Om te voorkomen dat de genoemde geluidsnormen worden overschreden, dient monitoring plaats te vinden waarbij 
regelmatig op genoemde afstanden van het podium de geluidniveaus in dB(A) en dB(C) worden gemeten. De 
monitoring dient plaats te vinden door een deskundige (aantoonbaar) op het gebied van akoestiek bij evenementen. 
 
Bij een overschrijding van de geluidsnorm(en) dient de geluidsproductie onverwijld te worden teruggebracht tot de 
toegestane waarde(n). De verschillende geluidsmetingen dienen verzameld te worden in een geluidsrapport en 
schriftelijk binnen twee weken beschikbaar worden gesteld aan de bestuurscommissie ten behoeve van de 
evaluatie van het evenement.  De volgende gegevens worden opgenomen in het rapport: 

 Naam van degene die de meting heeft uitgevoerd en de organisatie waarvan degene is, 
 Gebruikte meetapparatuur, 
 Gebruikte meetwaarde, meettijd (duur meting), meethoogte, 
 Toegepaste meetcorrecties, 
 Tijdstip van meting, 
 Meetlocatie en afstand tot het te meten podium of de te meten geluidsbron, 
 Meteocondities tijdens de buitenmetingen (windsnelheid, -richting, regen/droog). 

 
Binnen de organisatie moet ten minste één persoon worden belast met de controle op het geluidsniveau, inclusief de 
naleving van de geluidsvoorschriften. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de contacten met het bevoegd gezag 
tijdens het evenement. 
 
De organisatie draagt er zorg voor dat de aanwijzingen van de handhaver van het bevoegd gezag en de politie 
met betrekking tot de geluidssterkte van de geluidsinstallatie terstond worden opgevolgd. 
 
Soundchecks 
Een soundcheck moet voldoen aan de hiervoor genoemde eisen ten aanzien van het geluidniveau. Het aantal 
soundchecks dient zoveel als mogelijk te worden beperkt. 
 
 
AFVAL 
Voor alle locaties waar gedurende het evenement (alcoholische) dranken worden getapt en/of geserveerd dient 
gebruik te worden gemaakt van hard kunststof bekers die door spoeling ter plekke kunnen worden gereinigd en 
hergebruikt. Er dient gebruik gemaakt te worden van een op het evenement toegesneden statiegeldsysteem. 
Bij de afgiftepunten dient naar bezoekers duidelijk te worden gecommuniceerd dat gebruik gemaakt wordt van 
een statiegeldsysteem onder vermelding van het statiegeldbedrag. 
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Indien om logistieke redenen (bij geen spoelmogelijkheden) geen eco-bekers inzetbaar zijn dienen voor het 
serveren van dranken tijdens het evenement recyclebare kunststof bekers te worden gebruikt. Inzameling van 
de bekers dient dusdanig te geschieden, dat de bekers uiteindelijk als een gescheiden, niet door ander afval 
verontreinigde afvalstroom, kunnen worden aangeboden aan een daartoe geschikte afvalinzamelaar en - 
verwerker.  
 
Als recyclebare kunststofbekers kunnen PET- bekers (polyethyleen teraftalaat), 
PP-bekers (polypropyleen) of PS–bekers (polystyreen) worden ingezet. Indien tijdens het evenement naast de 
bekers nog andere kunststof producten vrijkomen, zoals PET-flessen, verdienen PET-bekers de voorkeur, omdat 
deze samen met de PET-flessen als één afvalstroom kunnen worden aangeboden.  
 
De organisatie moet er voor zorgen dat het terrein na afloop schoon wordt achtergelaten.  
 
Om te voorkomen dat zwerfvuil zich in de omgeving verspreidt, dienen er voldoende inzamelmiddelen te zijn. 
Deze inzamelmiddelen dienen regelmatig, of in ieder geval zo vaak als nodig is om verspreiding te voorkomen, 
te worden geledigd.  
 
In het kader van afvalpreventie dient het ongevraagd uitdelen van folders of  brochures, samples of ander 
promotiemateriaal op of rond het evenemententerrein te worden verboden.  
 
Het ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Het gebruik van disposables moet 
tot een minimum worden beperkt. 
 
De  aanwezige afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden 
voorkomen. Voor zover voorkomen niet mogelijk is, worden zij zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor 
het milieu zoveel mogelijk worden beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft. 
 
Afvalstoffen mogen niet worden verbrand. 
 
Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of daarin terecht 
kunnen komen. 
 
 
AFVALWATER 
Indien de sanitaire voorzieningen afwateren op de riolering, gelden de volgende voorschriften: 
Toiletten moeten op het vuilwaterriool worden geloosd.  
 
Plaskruizen en sanitaire voorzieningen, die niet lozen op het gemeentelijke vuilwaterriool ter plaatse, moeten 
worden geledigd door het bedrijf die ze verstrekt. 
 
Overig 
Het afvalwater moet, eventueel na buffering, worden geloosd in een vuilwaterriool. 
 
Het afvalwater mag daarbij geen grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevatten.  
 
Van het afvalwater, dat afkomstig is van plaatsen waar etenswaren worden bereid, moet worden voorkomen 
dat het wordt verontreinigd met plantaardige of dierlijke oliën of vetten.  
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Voor de aansluiting op het riool moet er contact opgenomen worden met Waternet, bedrijfsbureau 020-
6082787. 
 
 
AGGREGATEN 
Aggregaten moeten voldoen aan de volgende eisen: 

o Ze zijn geluidsarm. 
o Ze zijn efficiënt in brandstofverbruik 
o Ze zijn voorzien van roetfilters (minimaal fase II). 
o Ze zijn voorzien van een dubbelwandige dieseltank 
o Ze zijn voorzien van een lekbak om bodemverontreiniging en lekkage buiten de generator te 

voorkomen. 
 
 
GASFLESSEN/FRITUURTOESTELLEN  
Voor wat betreft de veiligheidsasspecten behorende bij het gebruik van gasflessen en frituurtoestellen, moet 
voldaan worden aan de brandveiligheidsvoorwaarden van de Brandweer Amsterdam. 
 

OVERIG (algemeen) 
Voor zover de voorschriften in deze vergunning niet of in onvoldoende mate voorzien in een toereikende 
bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die het evenement kan veroorzaken, worden die 
gevolgen voorkomen of voor zover voorkomen niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperkt. 
 
Aan alle bij het evenement werkzame personen, waaronder het personeel van derden, moeten toereikende 
instructies zijn verstrekt die voorkomen dat de (milieu)voorschriften uit de vergunning worden overtreden. 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 


