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Onderwerp 

Afdoening motie M/9 ‘’Onderzoek vastleggen normen voor lage 

frequenties” 

  

Geachte voorzitter, 

 

Uw raad heeft tijdens de behandeling van de ‘Vaststelling van de verordening tot wijziging van de 

Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag’ (RIS298765) op 15 februari 2018 de 

door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Onderzoek vastleggen normen voor lage 

frequentie’ (RIS299196) aangenomen: 

 

De motie luidt als volgt: 

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 februari 2018 ter bespreking van de 

Vaststelling van de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening van de 

gemeente Den Haag (RIS 298765), 

 

Constaterende dat: 

- er in Den Haag alleen geluidsnormen gelden voor hoge frequenties, de zogenaamde A-

decibellen, ofwel dB(A), terwijl er voor lage frequenties (dB(C)) geen normen gelden; 

 

Overwegende dat; 

-  lage frequenties in tegenstelling tot hoge frequenties niet kunnen worden gefilterd met 

oordoppen, maar dat deze in het lichaam voelbaar zijn en derhalve tot overlast leiden; 

 

Overwegende dat; 

-  de lage frequenties in de binnenstad door de oude panden heen dreunen en voelbaar zijn in 

woningen in de omgeving; 

 

Overwegende dat; 

-  verschillende steden, zoals Amsterdam, normen hebben gesteld aan lage frequenties; 

 

verzoekt het college: 

-  te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de dB(C)-waarden vast te leggen in de 

voorschriften voor de horeca en hierover de raad te rapporteren,  
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en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ter afdoening van deze motie bericht het college u het volgende. 

 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft in artikel 2.17 de geluidsnormen aan. Deze normen zijn 

gebaseerd op dB(A). De normen voor LAr, LT en LAmax zijn uitgedrukt in dB(A) en niet in dB(C).  

Op dB(C)-waarden kan, gezien de wettelijke normering in dB(A), niet gehandhaafd worden. De 

huidige landelijke normering richt zich niet op dB(C) en hierover is nog geen vaste jurisprudentie 

ontwikkeld. 

 

Amsterdam heeft vorig jaar aangegeven een dB(C)norm in maatwerkvoorschriften te willen opnemen, 

omdat deze gemeente in de praktijk te maken heeft met horecabedrijven die harde bastonen 

produceren (met name dancemuziek). De horecasituatie in Den Haag kan niet worden vergeleken met 

die in Amsterdam. De huidige wijze van toezicht op dB(A) normen in Den Haag is toereikend bij de 

afhandeling van overlastmeldingen. Den Haag legt maatwerkvoorschriften op aangaande een limiter 

en de instelling daarvan. Dit zijn in de situatie van de horeca inrichtingen in Den Haag effectieve 

maatregelen om geluidsoverlast te begrenzen. Den Haag wil juist steeds minder regels stellen. Het 

invoeren van een dB(C) norm zal door horecaondernemers in de Haagse situatie worden gezien als 

“overreguleren” voor wat betreft horeca geluidsoverlast. Daarom ziet de gemeente Den Haag 

vooralsnog geen meerwaarde tot het vastleggen van een norm voor dB(C) in maatwerkvoorschriften 

ten behoeve van horeca ondernemingen in Den Haag. 

 

Op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan de gemeenteraad bij verordening het aantal 

dagen aanwijzen waarop horeca inrichtingen voor collectieve en individuele festiviteiten vrijstelling 

kunnen verkrijgen van de geluidsnormen. De gemeenteraad kan aan de mogelijkheid voor de 

vrijstelling van de geluidsnormen voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld door het opnemen van een 

combinatie van een dB(A) met een dB(C) norm. Uw raad heeft op 15 februari met de vaststelling van 

de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag 

(RIS298765) besloten om geen voorwaarden in de vorm van geluidsnormen te stellen aan de 

vrijstelling van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit bij festiviteiten. De eindtijden zoals 

genoemd in de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening zijn de norm. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 
 


