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Onderwerp:

zienswijze op voornemen mogelijke aanpassing
geluidsnorm Caprera

Geacht college,
Op 11 juni 2020 is op de website van de gemeente een mededeling
geplaatst met de titel ‘Mogelijke aanpassing geluidsnorm Caprera’. Uit de
tekst verder op de website blijkt dat het College graag de mening van
inwoners van Bloemendaal willen horen op dat voornemen en dat die tot 8
juli 2020 de mogelijkheid hebben hun zienswijze te geven op deze mogelijke
aanpassing.
In deze brief geeft de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord (hierna: ‘de
Vereniging’) haar zienswijze.
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Inleiding
Voor het doel van de Vereniging verwijzen wij naar onze statuten 1.
Het gebied waar de Vereniging zich op richt (Bloemendaal-Noord), is het
gebied waar het geluid dat op Caprera wordt geproduceerd, goed hoorbaar
is.
Vooraf zij opgemerkt dat de Vereniging het waardeert dat Bloemendaal zo
een mooi openluchttheater als Caprera heeft en de inspanningen op prijs
stelt van het bestuur en de medewerkers van de stichting die het
openluchttheater exploiteert.

Participatie
Voorzover bekend is alleen met een klein bericht op 11 juni 2020 op de
website van de gemeente een mededeling geplaatst met als titel ‘Mogelijke
aanpassing geluidsnorm Caprera’. Wij weten niet hoe vaak en hoeveel van
de ruim 23.000 inwoners van de gemeente Bloemendaal deze website
bekijken, maar het bestuur van de Vereniging is er door een lid op gewezen
die er min of meer bij toeval achter kwam dat deze mededeling was
geplaatst.
De Vereniging geeft het College in overweging om in het vervolg dit soort
mededelingen en oproepen om een zienswijze in te dienen op een bepaald
onderwerp beter bekend te maken.

Wat voor wijziging wordt beoogd?
Uit de mededeling wordt niet precies duidelijk wat wordt beoogd. Wij gaan
er van uit dat het College voornemens is aan de Raad voor te stellen artikel
4:3, eerste en vijfde lid, onderdeel b, van de Algemene plaatselijke
verordening Bloemendaal 2019 te wijzigen. Daarin is bepaald dat het
openluchttheater de geluidsnormen 5 keer per kalenderjaar mag
overschrijden.

Motivering voor de aanpassing
Wij begrijpen dat er twee reden zijn om de regels aan te passen, te weten:
1.

het theater heeft popvoorstellingen nodig om rendabel te zijn
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en
2.

de normen zijn de afgelopen jaren toch al overschreden en (oogluikend
toegestaan) dus de omwonenden zullen bij 12 popvoorstellingen per
jaar geen extra overlast ervaren.

Over die twee redenen merken wij het volgende op.

Sluitende exploitatie
Wij begrijpen dat de Stichting die het openluchttheater exploiteert de
afgelopen jaren een bescheiden positief resultaat heeft behaald en eigen
vermogen heeft (en dat ook liquide beschikbaar heeft) van ruim € 600.000.
Het argument dat het openluchttheater ‘popconcerten’ nodig heeft om de
‘exploitatie rond te krijgen’ kan natuurlijk geen reden zijn om dan maar de
regels aan te passen, waardoor de omwonenden meer last kunnen krijgen
van geluid.
Als dat als geldig argument zou worden aanvaard, zou dat ook moeten
gelden voor iedere horecaexploitant of sportvereniging met een kantine.
Verder blijkt uit niets dat een exploitatie met minder popconcerten niet
sluitend zou kunnen. Maar zelfs als dat wel zo zou zijn, dan nog kan dat
geen reden zijn om de regels dan maar ‘op te rekken’. Je kunt wel een klein
Ziggo Dome willen neerzetten en dan bij de gemeente komen met een
‘verhaal’ dat dan maar de regels moeten worden aangepast, maar dat kan
natuurlijk ook niet. Caprera heeft al 72 seizoenen het ‘hoofd boven water
kunnen houden’.
Het is aan het bestuur van de stichting en de directie daarvan, gelet op de
doelstelling van de stichting en de ligging van het theater (in zo een
gevoelige omgeving) om er zo een invulling aan te geven dat die passend is
met respect voor de omwonenden.

Gedoogbeleid
De Vereniging vindt het zorgwekkend te vernemen dat het College blijkbaar
al een aantal jaren overschrijding van de geluidsnorm, die geldt voor
Caprera, heeft gedoogd. En dat terwijl, in hetzelfde gebied, waar bij een
andere organisatie (HBS) wegens geluidoverlast, recent tot tweemaal toe
een last onder dwangsom is opgelegd. Het bezwaar dat daartegen is
ongegrond verklaard (overigens naar de mening van de Vereniging terecht).
Het college had ook bij Caprera moeten ‘handhaven’. Het feit dat dat niet is
gebeurd en dat daarom de omwonenden inmiddels wel gewend zouden zijn
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aan de overlast en er dus bij de oprekking van de regels niet méér overlast
bij komt, kan natuurlijk geen geldige reden zijn.

Precedentwerking / gelijkheidsbeginsel
Als de regels zouden worden opgerekt en aangepast, in deze zin zoals door
het bestuur van Caprera verzocht met de argumenten zoals aangevoerd, is
het ‘hek als het ware van de dam’. Niet valt in te zien waarom soortgelijke
verzoeken van andere organisaties dan zouden kunnen worden afgewezen.

Samenvatting en verzoek
Er is geen reden om geldende ‘geluidsgrenzen’ voor Caprera aan te passen
of op te rekken. Ook voor het gedogen van overschrijdingen is geen plaats.
Wij verzoeken u geen medewerking aan het verzoek van Caprera te
verlenen en in het vervolg toe te zien op naleving (handhaven) van de
regels.

Graag tot een nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Buurtvereniging Bloemendaal-Noord
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