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Kennisnemen van 
Vervolg handhavingstraject geluidsoverlast De Schulenburch veroorzaakt door feesten, bruiloften en partijen. 
 
   
 
Inleiding 
Met de Raadsinformatiebrief van 15 september 2020 (20R.00877) bent u op de hoogte gesteld van de stand van zaken 
en de gevolgen van het handhavingstraject met betrekking tot geluidsoverlast afkomstig van feesten, partijen en bruiloften 
die worden gehouden in De Schulenburch in Kamerik. Hierin is onder andere medegedeeld dat de burgemeester op dat 
moment voornemens was om een besluit tot wijziging van de horeca-exploitatievergunning van De Schulenburch te 
nemen door een beperkende voorwaarde op te nemen. Deze beperkende voorwaarde hield in dat het organiseren dan 
wel faciliteren van feesten, partijen en bruiloften waarbij muziekgeluid wordt geproduceerd niet langer zijn toegestaan in 
De Schulenburch.  
 
Aanleiding voor dit besluit is een akoestisch onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de beoogde exploitatie (de 
representatieve bedrijfssituatie) van het zalencentrum leidt tot een maximale overschrijding van de geluidsnormstelling in 
de nachtperiode van 14 dB(A). De conclusie op basis van dit rapport is dat het gebouw, ondanks de door De 
Schulenburch getroffen akoestische maatregelen, niet geschikt is voor de huidige exploitatie voor feesten, partijen en 
bruiloften.  
 
Tegen het besluit tot wijziging van de horeca-exploitatievergunning van De Schulenburch is door De Schulenburch een 
bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift heeft ertoe geleid dat besloten is om het besluit tot wijziging van de horeca-
exploitatievergunning gedeeltelijk in te trekken en in plaats daarvan een last onder dwangsom op te leggen. Deze 
raadsinformatiebrief schetst de aanleiding, de besproken oplossingen en het vervolg. 
 
   
 
Kernboodschap 
1. Besluit tot wijziging horeca-exploitatievergunning De Schulenburch  
In het akoestisch onderzoeksrapport dat bij De Schulenburch is uitgevoerd wordt geconcludeerd dat de exploitatie van de 
feesten, bruiloften en partijen waarbij muziekgeluid wordt geproduceerd niet past binnen het huidige pand, omdat 
ondanks de getroffen maatregelen overschrijding van de geluidsnormen plaatsvindt. Een goed woon- en leefklimaat kan, 
gelet op de staat van onderhoud van het pand, niet worden gewaarborgd. Om geluidsoverlast in de toekomst te 
voorkomen heeft de burgemeester de horeca-exploitatievergunning van De Schulenburch gewijzigd en een beperkende 
voorwaarde opgelegd. De beperkende voorwaarde houdt in dat het faciliteren dan wel organiseren van feesten, bruiloften 



en partijen waarbij muziekgeluid wordt geproduceerd niet langer zijn toegestaan in De Schulenburch.  
 
2. Bezwaarschrift namens De Schulenburch  
Tegen het besluit tot wijziging van de horeca-exploitatievergunning is namens De Schulenburch een bezwaarschrift 
ingediend. In het bezwaarschrift wordt aangegeven dat de APV niet de juiste wettelijke grondslag is om handhavend op te 
treden tegen de overschrijdingen van de geluidsnormen veroorzaakt door feesten, bruiloften en partijen in De 
Schulenburch. Dit omdat deze overlast inrichtingsgebonden overlast betreft en de APV slechts ziet op bescherming tegen 
publieksgebonden overlast. In het bezwaarschrift wordt verder aangegeven dat het college handhavend dient op te treden 
tegen inrichtingsgebonden geluidsoverlast door gebruik te maken van het handhavingsinstrumentarium dat binnen het 
milieurecht is geregeld. Volgens bezwaarmaker behoort de wijziging van de horeca-exploitatievergunning niet tot dit 
instrumentarium.  
 
3. Gedeeltelijke intrekking besluit tot wijziging horeca-exploitatievergunning  
Wij hebben het bezwaarschrift beoordeeld. Omdat de stelling omtrent het te gebruiken handhavingsinstrumentarium niet 
tot een eenduidig antwoord leidt is hierover advies gevraagd aan de huisadvocaat. De conclusie van dit advies is dat de 
APV inderdaad niet de juiste wettelijke grondslag is om handhavend op te treden tegen de overschrijdingen van de 
geluidsnormen door De Schulenburch en dat hiervoor gebruik moet worden gemaakt van het 
handhavingsinstrumentarium dat daarvoor in de milieuwetgeving wordt gegeven. Dit betekent dat niet handhavend dient 
te worden opgetreden tegen de overschrijdingen van de geluidsnormen door het wijzigen van een horeca-
exploitatievergunning, maar door het opleggen van een last onder dwangsom.  
 
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de burgemeester dan ook besloten om het besluit tot wijziging van de horeca-
exploitatievergunning van De Schulenburch gedeeltelijk in te trekken. De intrekking ziet op de opgelegde beperkende 
voorwaarde, waardoor het organiseren dan wel faciliteren van feesten, bruiloften en partijen waarbij muziekgeluid wordt 
geproduceerd weer is toegestaan. De overige wijzigingen in de horeca-exploitatievergunning blijven in stand, omdat dit 
wijzigingen van algemene aard zijn die door een nieuwe manier van vergunningverlening zijn ingegeven en die zijn 
meegenomen in de besluitvorming. Tegen deze overige wijzigingen zijn tevens ook geen bezwaargronden naar voren 
gebracht in het bezwaarschrift. Met de gedeeltelijke intrekking van de horeca-exploitatievergunning en het in plaats 
daarvan opleggen van een last onder dwangsom wordt tegemoet gekomen aan het bezwaarschrift dat namens De 
Schulenburch is ingediend.  
 
4. Nieuw handhavingsbesluit  
Zoals hierboven uiteengezet trekken wij in heroverweging het besluit tot wijziging van de horeca-exploitatievergunning 
van De Schulenburch gedeeltelijk in. Dit betekent echter wel dat er nog steeds overschrijdingen van de geluidsnormen 
plaatsvinden bij feesten, partijen en bruiloften in De Schulenburch. Dit is een overtreding waartegen het college 
handhavend op dient te treden. Dit zijn wij zelfs verplicht op basis van de beginselplicht tot handhaving. Het college heeft 
daarom besloten om een last onder dwangsom op te leggen om handhavend op te treden tegen de overschrijdingen van 
de geluidsnormen die worden veroorzaakt door activiteiten in De Schulenburch.  
 
   
 
Financiën 
Afhankelijk van het vervolg (uitkomst verdere exploitatie De Schulenburch onder beperkende voorwaarden) kunnen er 
voor de gemeente financiële gevolgen optreden. Indien dit het geval is zullen wij dit bij uw raad melden. 
 
   
 
Vervolg 
Wij hebben een en ander meegedeeld aan het bestuur van De Schulenburch. Daarnaast zijn wij nog in overleg met het 
bestuur over de exploitatie van het dorpshuis in Kamerik. Daartoe voert het bestuur momenteel een nadere verkenning uit 
naar het perspectief voor De Schulenburch, rekening houdend met het beperken van de geluidsoverlast. Wij zullen u 
nader informeren wanneer wij met het bestuur overeenstemming hebben bereikt over de toekomst van De Schulenburch. 
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