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Al enige jaren klagen bewoners rond park de Houtkamp over overlast door evenementen. Ik het 

verleden (2011) zijn hierover door raadslid Ed Grootaarts vragen gesteld ten einde te komen tot 

een juridisch juiste vergunningverlening en toezicht op de naleving van de vergunning met name 

als het gaat om de sluitingstijd en het geluidsniveau. 

Na herhaald vragen (en ingrijpen door het management van Brasserie Park) kwamen de 

evenementen rond de Brasserie een tijd lang in rustiger vaarwater. 

De laatste jaren nemen de klachten weer toe en komen er ook klachten van bewoners bij over 

het gedrag van bezoekers. Plassen in tuinen, vernielen en vechten zijn de bijgekomen 

elementen. Ook is er overlast van andere evenementen in het park geweest. 

Afgelopen jaar oordeelde de commissie voor beroep en bezwaar negatief over de verleende 

vergunningen. Ook dit jaar zijn er weer bezwaren ingediend. 

Dit leidt bij onze fracties tot de volgende vragen: 

1. Zullen de vergunningen dit jaar wel de toets der kritiek kunnen doorstaan; 

 

Ja.  

 

2. Wie is de bevoegde instantie voor het verlenen van de vergunning: de burgemeester of 

het college? 

 

Voor  de  evenementenvergunning: de burgemeester, voor alle andere aspecten (bijv. 

geluid, plaatsen voorwerpen op- aan de weg e.d.): het  college. 

 

3. Is het juist dat na de vergunningverlening in 2015 voorwaarden zijn gewijzigd, op welke 

wijze en wat is daarvan dan de reden; 

 

 

Dat is gebeurd na de vergunningverlening in 2014.  



In 2014 stond het aantal Db in de vergunning van Brasserie Park op 75 max (dat is 

eigenlijk gemiddeld geluid in een drukke bar) en in 2015 is dit naar op 80 dB veranderd.. 

Dit is conform APV Leiderdorp, vastgesteld door de Raad. 

 

Dit jaar is de sluitingstijd aangepast. Op 5 mei sluit het feest om 22.00 uur ipv 23.00 uur. 

Podium is herplaatst ivm geluidsoverlast. Geluidsdragers (bassen) staan nu richting het 
park.  
Ingangen naar het feest lopen ’s avond door het park ipv over de brug. De plaskruizen 
staan achter de Brasserie ipv op de van Diepeningenlaan. Dit alles is aangepast om de 
overlast tot een minimum te beperken.  
 

 
4. Op welke wijze wordt dit jaar voorkomen dat  de geconstateerde fouten in de vergunning 

van 2015 herhaald worden; 

 

De enige fout die is gemaakt, was de ondertekening. Verder heeft de commissie 

bezwaarschriften geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren. Het college heeft dit 

advies overgenomen. De voorschriften en beperkingen worden dit jaar wel uitgebreider 

geformuleerd. Ook is er dit jaar extra inzet van (ingehuurde) toezichthouders. 

 

 

5. Op welke wijze overlegt het college met bezwaarmakers en organisatoren ten einde een 

herhaling van de overlast in 2015 te vermijden en wat zijn de resultaten van dit overleg; 

 

Er heeft vooroverleg plaatsgevonden met de organisatoren. Zij zijn op de hoogte van de 

voorwaarden in de vergunningen. Voor wat betreft omwonenden, waaronder ook 

bezwaarmakers, verwijs ik u naar de beantwoording van de vragen uit de vorige raad, 

gesteld door Groen Links. Er zullen feesten worden gehouden in de Houtkamp en in 

Brasserie Park, het gesprek met omwonenden gaat over de randvoorwaarden die moeten 

gelden voor deze feesten om de overlast tot een minimum te beperken. Tot op heden 

lopen de gesprekken zeer constructief, een overgrote meerderheid van omwonenden 

(inclusies de bewonersvereniging van Diepeningenlaan) geven aan dat zij zeker geen 

tegenstander zijn van de feesten en erg positief staan tegen de aanpassingen die in de 

afgelopen jaar hebben geresulteerd tot een beperking van overlast voor de buurt. 

 

6. Wat is het aantal bewoners in een straal van 500, resp. 1000 m rond de diverse 

evenementen en in welke mate worden zij getroffen door de overlast; 

 

Zie kaartje in de bijlage. In hoeverre zij worden getroffen door overlast hangt af van bijv. 

de wind (geluid). Andere vormen van overlast beperken zich steeds verder. De 

gesprekken die momenteel worden gevoerd met omwonenden geven een beeld van ruim 

draagvlak voor de betreffende feesten en een constructieve houding in het meedenken 

over verbetering om overlast tot een minimum te beperken. Dat er enige overlast blijft, 

vindt de grote meerderheid acceptabel. 

 

 

7. Is het juist dat afgelopen jaar de vluchtroutes niet bruikbaar waren en dat daardoor de 

veiligheid niet gewaarborgd was; 

 

Nee, ze waren wel bruikbaar. De politie heeft hier ook niets over gezegd. De ingangen 

zijn nu anders geplaatst, maar van hetzelfde materiaal. Ze kunnen zo weggerold worden. 

 

 

8. Is in 2015 op de vergunning zowel door de brandweer als door politie en omgevingsdienst 

positief geadviseerd; 



 

Brandweer positief, noch negatief (we mochten het advies van 2014 overnemen, omdat 

het een identiek feest was). Politie had geen aanvullingen en aandachtspunten, de 

omgevingsdienst is niet om advies gevraagd.  Aangezien de omgevingsdienst de 

ontheffingen geluid zonder maximum verleend en de gemeente bij deze specifieke 

feesten een maximum wil stellen, is de ontheffing verleend middels artikel 4.6 APV. De 

commissie Bezwaarschriften heeft ons erop gewezen dat er aan een ander artikel moet 

worden gerefereerd, 4.3. Dat moet de omgevingsdienst dan weer afgeven. Dit jaar is een 

advies aangevraagd. 

 

 

9. Zo niet, is in 2016 wél een positief advies op de vergunning afgegeven door brandweer, 

politie en omgevingsdienst? 

 

Ja, door alle drie. 

 

10. Wat is het maximum aantal bezoekers aan de diverse evenementen?  

 

De aanvraag geldt voor 1000-1500 personen op één moment. Het totaal kan dus hoger 

liggen. Beiden evenementen hebben hetzelfde aantal bezoekers in de aanvraag staan. 

 

11. Hoeveel bezoekers zijn maximaal tegelijker tijd aanwezig op de locatie Brasserie Park? 

 

Op een drukke feestdag 900-1100. De brandweer geeft een maximum van 1300 aan.  

 

12. Hoe worden zaken als geluidsproductie, aantal bezoekers, sluitingstijd, hinderlijk gedrag 

en openbare orde gemonitord en gehandhaafd; 

 

Geluidsmetingen door Boa’s en de omgevingsdienst. Politie controleert sluitingstijd en 

openbare orde, tezamen met de aanwezige beveiligers. 

 

 

13. Is het college bereid te komen tot een evenementenverordening waarin de voorwaarden 

waaronder evenementen kunnen worden gehouden worden beschreven en waarmee de 

raad kaders en randvoorwaarden kan stellen? 

 
Ik verwijs u graag naar de beantwoording van de raadvragen van Groen Links van maart 
en de toezegging van de burgemeester in december 2015.  



 

Straal Aantal woningen Aantal inwoners 

500 m 1992 3941 

1000m 6740 14391 
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