
Beantwoording vragen van de heer Logtenberg 

1. Geluid -  bastonen.
         omwonenden klagen nog over de bastonen tijdens muzikale evenementen. 
         Zijn de bastonen in 2016 beneden de max. norm gebleven?

Antwoord: 
De overlast van bastonen doet zich alleen voor bij het evenement Vechtival. Uit geluidsmetingen is 
geconstateerd dat hier een overschrijding heeft plaatsgevonden van de opgelegde geluidsnorm. 
In overleg met de omwonenden is afgesproken ook in 2017 geluidsmetingen te verrichten. Bij het 
opnieuw overschrijden van de geluidsnorm zal worden bekeken hoe in de toekomst met dit evenement 
moet worden omgegaan. (zie ook gespreksverslag met omwonenden 6-12-2016)

2.  Terreinonderhoud - natte plekken.
      is verder ophogen een optie?
      Kunnen eventueel aan te leggen drainageslangen eindigen in de haven? Om 
dichtslibben tegen te gaan.

Antwoord:
Ophogen is absoluut niet toegestaan. Het gebied heeft een waterbergende functie en door ophoging 
kan minder rivierwater geborgen worden. Het aanleggen van drainage is technisch niet gewenst en in 
de omgeving van het dijklichaam niet toegestaan. Bij aanleg van een drainagesysteem vindt bij hoog 
water juist versnelde intrekking van water plaats. Bij een normale waterstand heeft drainage alleen 
effect als de bovenlaag voldoende doorlatend is.   

3. Graag een overzicht van de kosten die de gemeente in rekening brengt bij de 
verschillende evenemententerreinen. Verschil wel of geen Stichting?

Antwoord:
Voor het gebruik van gemeentelijke (evenementen)terreinen worden geen kosten in rekening 
gebracht. Voorwaarde is dat de terreinen worden opgeleverd in de staat zoals ze beschikbaar zijn 
gesteld. Om te zorgen dat organisatoren dit ook daadwerkelijk doen, wordt en waarborgsom 
gevraagd. Voor de grotere evenementen bedraagt dit € 500,00.
Stroom- en waterverbruik worden tegen de gelden tarieven in rekening gebracht. 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de rechtsvorm van de organisator zijnde een vereniging of 
stichting of particulier initiatief. 

4. Welke opbrengsten staan tegenover de voor het evenemententerrein in Dalfsen 
gemaakte kosten?

Antwoord:
In beginsel staan er geen voor geen van de evenemententerreinen opbrengsten tegenover. 

5. Voor minder validen nog geen echt praktische oplossing. Bij slecht weer kunnen zij 
niet zonder hulp het terrein bereiken. Ideeën hoe op te lossen? Hoe waren de 
ervaringen  na de laatste aanpassingen?

Antwoord:
Aanleg van de hellingbaan is ontworpen en uitgevoerd op basis van de ASVV. Hierin staat o.a. 
aangegeven onder welke hellingshoek hoogteverschillen overbrugd kunnen worden. Ook is de 
hellingbaan voorzien van een zogenaamd rustbordes in de bocht en een constructieve stevigheid. Er 
zijn wel vragen gesteld omtrent de toegankelijkheid. Een grasmat leent zich minder voor 



mindervaliden en dat geldt voor zowel de hellingbaan als het terrein. Het gedeelte buitendijks is 
wellicht nog te verbeteren. Ruimtebeslag moet nog beoordeeld worden in combinatie met de helling. 

6. Waarom zijn er geen verbeteringsvoorstellen opgenomen, die tegemoet komen 
aan de wensen van exploitanten? Denk aan verbeterde afwatering, verharding aan 
zuidkant, nutsaansluitingen aan terreinzijde van de dijk, algemene verlichting rond 
het terrein.

Antwoord: 
Er wordt op dit moment volop ingezet om de grondstructuur te verbeteren en een betere 
doorlatendheid te verkrijgen. 
Afwatering, drainage is niet toegestaan. Het op afschot leggen van het terrein biedt geen oplossing 
omdat dit grondbalansneutraal zou moeten plaatsvinden. Daarnaast is de lengte bepalend. 
Hemelwater heeft effect op de draagkracht van de grond en dat geldt voor alle evenemententerreinen. 
Echter door de werkzaamheden die plaatsgevonden hebben is dit terrein nog gevoeliger en heeft het 
tijd nodig om een goede doorlatendheid te verkrijgen. In Dalfsen speelt mee dat er twee evenementen 
kort achter elkaar georganiseerd worden wat ongunstig is voor tussentijds herstel van de bodem. 

Riolering is enkel uit te voeren door een gemaal te gaan plaatsen. De lozing vindt plaats op de 
aansluiting van het gemeentehuis. Dit gebeurt door middel van een pomp. 

Elektriciteit en water komt vanuit het gemeentehuis. In zijn algemeenheid zijn de voorzieningen niet op 
het maaiveldniveau van het evenemententerrein aan te leggen i.v.m. mogelijke hoogwatersituaties. 

Binnen het bestemmingsplan is verlichting niet toegestaan. Overigens hebben wij bij andere 
evenemententerrein ook niet voor de aanleg van verlichting gezorgd. 

Het waterschap is niet tegen een gedeeltelijke verharding van het terrein door het aanleggen van zgn 
honingraatmatten. Hier zou dan een rijbaan voor het zware verkeer aangelegd kunnen worden wat de 
gesteldheid van het terrein ten goede komt. Het gebruik van rijplaten bij slecht weer wordt hierdoor 
voorkomen. 


