
Gespreksverslag omwonenden evenemententerrein Dalfsen.

Aanwezig:  Omwonenden, de heer H. Noten (gemeente Dalfsen) en mevrouw E. Akker Rijsman 
(gemeente Dalfsen).

Op dinsdag 6 december 2016 heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden over het 
evenemententerrein in Dalfsen. Doel van het gesprek om de ervaringen van de omwonenden te 
bespreken en eventuele knelpunten op te lossen. 

In de voorliggende drie jaren is er sprake geweest van een aantal jaarlijks terugkerende 
evenementen, te weten:

 Oranjefeesten
 Damovo-dagen
 Vechtival 

Mevrouw M geeft aan dat de ervaringen over het algemeen positief zijn. De bewegingen van de 
bezoekers vormen wel een belasting maar worden niet direct als vervelend ervaren. De bewegingen 
vormen met name een belasting voor de direct aanwonenden van de Bruinleeuwstraat en de 
Beatrixstraat, omdat de bezoekers veelal via de Beatrixstraat het evenemententerrein verlaten. 

Oranjefeesten

Door de omwonenden wordt aangegeven dat de Oranjefeesten niet als een probleem worden 
ervaren. De Oranjefeesten is een evenement dat voor het hele gezin leuk is om naar toe te gaan. Bij 
dit evenement wordt het geluid niet als overlast ervaren. 

Damovo dagen

Door de omwonenden wordt aangegeven dat ook de Damovo dagen niet direct als een probleem 
wordt ervaren. Wel wordt aangegeven dat in 2016 is opgevallen dat er op enig moment maar 30 of 
40 bezoekers in de tent aanwezig waren en dat de muziek op deze avond erg hard stond. De Damovo 
dagen is een evenement van 4 dagen en de vraag van de omwonenden is of het mogelijk is om op de 
dagen dat er weinig bezoekers zijn het geluid zachter te zetten. Hierbij moet gedacht worden aan de 
woensdag of donderdag. Dit biedt omwonenden de mogelijkheid om deze dag extra nachtrust te 
krijgen.

Op de feestavond is het begrijpelijk dat het geluid harder staat en wordt ook niet als vervelend 
ervaren. Wel wordt aangegeven dat de Damovo dagen niet direct als een evenement voor het hele 
gezin wordt gezien. Dit in tegenstelling tot de Oranjefeesten. 



Vechtival

In de voorliggende twee jaren heeft Vote2Dance het evenement Vechtival georganiseerd. Dit 
evenement wordt door omwonenden als zeer belastend ervaren. De belasting komt met name door 
het volume van het geluid en het feit dat de bastonen door dreunen. Mevrouw M geeft aan dat in 
haar woning de ramen  in de sponningen trilden. Ook de heer K en mevrouw XX  geven aan deze 
overlast te ervaren. 

Bij de eerdere edities van Vechtival zijn geluidsmetingen gedaan en is geconstateerd dat men de in 
de vergunning opgenomen geluidsnormen heeft overschreden. Voor het jaar 2017 is inmiddels een 
aanvraag ontvangen. De heer Noten spreekt met de omwonenden af dat bij de editie 2017 opnieuw 
een geluidsmeting zal worden gedaan. Op het moment dat opnieuw de geluidsnormen worden 
overschreden, zal worden bekeken hoe in de toekomst met Vechtival moet worden omgegaan 
(waarbij ook kan worden besloten dat dit evenement niet meer op het evenemententerrein mag 
plaatsvinden). 

Levende dorp

Mevrouw Akker Rijsman geeft aan dat er een vooroverleg heeft plaatsgevonden met de 
organisatoren van Het Levende Dorp. Er ligt voor dit evenement nog niet concreet een aanvraag, 
maar er wordt wel een toelichting gegeven op de plannen van de organisatoren. Door de 
omwonenden wordt aangegeven dat een dergelijk evenement niet direct als vervelend wordt 
ervaren, met name omdat de geluidsoverlast bij zo’n evenement beperkt blijft. 

Algemene punten

  Het is mogelijk om een vergunning te verlenen voor een vijfde jaarlijks terugkerend 
evenement. De heer Noten zegt aan de omwonenden toe dat bij dit evenement geen 
geluidsoverlast mag worden veroorzaakt en dat geen vergunning zal worden verleend voor 
bijvoorbeeld een dancefeest . 

 Door de omwonenden wordt de vraag voorgelegd of het mogelijk is om lagere 
geluidsnormen op te nemen in de vergunning. Dit is niet mogelijk, omdat voor het 
evenemententerrein de geluidsnormen specifiek in het bestemmingsplan zijn opgenomen. 

 De heer Noten geeft aan dat de evaluatie van het evenemententerrein op de agenda van de 
Raad staat en nodigt de omwonenden uit om de vergadering waarin de evaluatie wordt 
besproken bij te wonen. Voorafgaande aan de vergadering zal de evaluatie van het 
evenemententerrein aan de omwonenden worden toegezonden. 

 In de vergunningen die voor de evenementen in 2017 worden verleend, zal het voorschrift 
worden opgenomen dat aanwezige podia en geluidsboxen gericht moeten zijn op de Vecht. 
Het is niet langer toegestaan om podia en geluidsboxen zo te plaatsen dat het geluid gericht 
is op de woonwijk achter het evenemententerrein. 


